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இந்�ைல ப�க்கலாம், பகிரலாம். ஆனால் இதன்
உள்ளடக்கத்ைத மாற்றேவா, வணிகரீதியில்
பயன்ப�த்தேவா �டா�.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனிய உற�க�க்�, வணக்கம்.
 

ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டம் என்ப� தற்ேபா� பல�க்�ம் அறி�கமாகி
வ�கிற�. ஆனால் இதைன எப்ப� ெசய்வ� என்� பல்ேவ�
நி�வனங்க�க்�ம் ெதரியவில்ைல. இப்பணிகைளச் ெசய்வதில்  �ன்ேனா�
நி�வனமாக டாடா உள்ள�. இந்த நி�வனம் தான் ெதாழிற்சாைல
அைமக்�ம் ப�திகளில் உள்ள பள்ளி, கல்�ரி, நீர்நிைலகள் ஆகியவற்ைற
பா�காக்�ம் பணிகைள ெசய்�வ�கிற�. இப்பணிகைள டாடா, ச�க
ெபா�ப்�ணர்� சட்டங்கள் உ�வாக்கப்ப�வதற்� �ன்னேர
ெதாடங்கிவிட்ட�.

  இன்� கட்டாயமாக்கப்பட்ட சட்டத்தில் �றிப்பிட்ட லாபவரம்� ெகாண்ட
நி�வனங்கள் இத்திட்டங்கைள ெசயல்ப�த்தியாகேவண்�ய நிர்பந்தத்தில்
உள்ளன. இந்த �லில் ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டம், அதைன எப்ப�



ெசயல்ப�த்�வ�, அதன் ேநாக்கம், அதில் வணிக வாய்ப்�கள்
ஆகியவற்ைற பற்றி விவரிக்கப்பட்�ள்ள�. இரண்டாவ� ப�தி தினமலர்
பட்டம் இதழில் ெவளியான�. அதில் இந்தியாவில் ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த்திட்டம் எப்ப� ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற� என்ற விவரங்கள்
�றப்பட்�ள்ளன. ச�க ெபா�ப்�ணர்� பற்றிய அறி�கமாக இந்த �ைல
நீங்கள் க�த���ம். அதற்கான வழிகாட்�தைல இந்த �ல் வழங்�ம்
என்� நம்�கிேறாம். ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டம் பற்றி எ�த
ேயாசைனக�ம், அ�மதி�ம் அளித்த தினமலர் பட்டம் ஆசிரியர்
ஆர்.ெவங்கேடஷ், உதவி ஆசிரியர் பாலபாரதி ஆகிய இ�வ�க்�ம் என�
நன்றிகள் ேகா�.

 

அன்பர� சண்�கம்
வின்ெசன்ட் காேபா
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ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்திட்டம்
 

நகர் மற்�ம் கிராமப் ப�தியில் நிைறய வணிக நி�வனங்கள் ெசயல்பட்�
வ�கின்றன. அைவ மக்க�க்� �றிப்பிட்ட ேசைவைய வழங்�கின்றன.

அதற்கான கட்டணத்ைத வ�லிக்கின்றன. இவற்ைற பற்றி நீங்கள்
கவைலப்படேவண்�யதில்ைல. இந்த நி�வனங்களின் வளர்ச்சி என்ப�
அதன் உரிைமயாளர், அதில் ேவைல ெசய்�ம் பணியாளர்கள்
ெதாடர்பான�தான்.

 

சரி, இவர்கள் ச�கத்திற்� என்ன பங்களிப்� ெசய்கிறார்கள்? ஆண்�ற்�
ஒ��ைற மயிைலயில் நைடெபற்� வ�ம் அ�பத்� �வர் விழாவிற்� தயிர்
ேசாற்ைற ெபாட்டலமிட்� வழங்�வைத நான் �றவில்ைல. நி�வனங்கள்
தாமாக �ன்வந்� அவர்கள் ெதாழில் ெசய்�ம் ப�திக்� என்ன மாதிரியான
வளர்ச்சிப் பணிகைளச் ெசய்கிறார்கள் என்பைத ச�க ெபா�ப்�ணர்�
திட்டம் எனலாம். இன்� இதைன இந்திய அர� கட்டாயமாக்கிவிட்ட�.

 

இந்திய அர� இதைன சட்டமாக்�ம் �ன்ேப டாடா, பிர்லா ேபான்ற
நி�வனங்கள் அவர்களின் ெதாழிற்சாைல உள்ள ப�திகளில் கல்வி,
ேவைலவாய்ப்�, ெதாழில்திறன் சார்ந்த பல்ேவ� பயிற்சிகைள உள்�ர்
மக்க�க்� வழங்கிவந்தனர். இப்ப� இவர்கள் ெசய்யேவண்�ம் என்ப�
அன்� கட்டாயமில்ைல. ஏன் ெசய்கிறார்கள்? இயற்ைக ஆதாரங்கைளப்
பயன்ப�த்தி ெதாழிற்சாைலகைள அைமக்�ம் நி�வனங்கள்,

தன்னார்வத்�டன் அங்�ள்ள மக்க�க்கான ெசயல்பா�களில் தங்கைள
இைணத்�க்ெகாள்கின்றனர். இதன்�லம் வணிக நி�வனம் என்பைதத்
தாண்�ய விளம்பரம் நி�வனத்திற்� கிைடக்கிற�. மக்களின்



ஆதரவில்லாத நி�வனம் எ��ேம ெவற்றிெபற ��யா�. அைவ பார்ச்�ன்
500 பட்�யலில் மட்�மல்ல, �ங்�மத்தில் �ட இடம்ெபறா�. அர�
மக்க�க்� எைத�ம் இலவசமாக ெசய்ய ��யா�. அப்ப� இலவசம்
என்றால் வரிைய உயர்த்தி அச்�ைமைய மக்களிடம் இறக்கித்தான் ெசய்ய
���ம். இந்த விஷயத்தில் தனியார் நி�வனங்கள் தங்க�ைடய
ப�திக்கான வளர்ச்சியில் பங்� ெபற்றால் நாட்�ல் பற்றாக்�ைற, ேபாதாைம
என்பேத இ�க்கா�.

 

�றிப்பிட்ட ெதாழில் �யற்சி என்ப� தனிநபரின் கன�தான். ஆனால்
அதைன அவர் ஒ�வராக நின்� சாதிக்க ��யா�. அதற்� எண்ணற்ற
கரங்கள், ேதாள்கள் ேதைவப்ப�கின்றன. ஒ�வரின் கன�,

ஏராளமாேனாரின் வாழ்க்ைகயில் ெவளிச்சம் த�கிற�. ச�கத்திலி�ந்�
ெப�ம் விஷயங்கைள ச�கத்திற்� தி�ம்ப ெச�த்�வ� ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டம் எளிைமயாக �ரிந்�ெகாள்ளலாம். இன்�
இந்தியாவில் தற்ேபா� தனியார் - அர� பங்ேகற்� திட்டங்கைள
��கிறார்கள். இதன்�லம் கல்வி, �காதாரம், ேவைலவாய்ப்� ேபான்ற
விஷயங்களில் இந்தியா தன்னிைற� ெபற ���ம்.
 

இதைன எப்ப� வைரய�ப்ப�?

 

ஒ� நி�வனம் தன� வணிக நடவ�க்ைககைள �றிப்பிட்ட ப�தி சார்ந்த
விதிகேளா� அ�ப்பைட ெதாழில் சட்டங்கைள மதித்� நடக்கிற�.

இைவயன்றி, அைவ தன்னார்வமாக ஈ�படக்��ய வளர்ச்சி
ெசயல்பா�கைள ச�க ெபா�ப்�ணர்� என வைரயைற ெசய்கின்றனர்.
 

�றிப்பிட்ட ெதாழிைலச் ெசய்�ம் நி�வனங்கள் தாம் சார்ந்த �ைறையப்
ெபா�த்ேத ச�கத்திற்கான வளர்ச்சிப்பணிகைளச் ெசய்யலாம். ைலஃபாய்
ேசாப்�கைள விற்�ம் இங்கிலாந்ைதச் ேசர்ந்த நி�வனம் �னிலீவர்.
�காதாரமாக இ�க்க ைகக�வ� �க்கியம் என்� ெதாடர்ச்சியாக பிரசாரம்
ெசய்� வ�கிற�. ச�கம் சார்ந்�ம் விற்பைன சார்ந்� இந்த பிரசாரம்
உத�கிற�.

 

இேத நி�வனத்தின் ரின் ேசாப், �ணிகைள �ைவப்பதற்கான�. ெவண்ைம
என்ப� �ணிச்சல் ைதரியம் என விளம்பரம் ெசய்� வந்த�. பின்னர்,
அதைன ேவைலவாய்ப்�க்கான க�வியாக மாற்றி ரின் ேகரியர் அகாடமி
எனத்ெதாடங்கி தன்�ைடய பிராண்ைட மக்கள் மனதில் அ�த்தமாக பதி�
ெசய்த�. அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த ேகால்ேகட் நி�வனம், பற்கள்



ெதாடர்பான பல்ேவ� இலவச �காம்கைள ஆேலாசைன வ�ப்�கைள உலகம்
��க்க நடத்தி வ�கிற�. இப்பணிகைள இந்நி�வனங்களில் சிஎஸ்ஆர்
என வைகப்ப�த்திக் ெகாள்வர்.  
 

தமிழகத்தில் உள்ள தினமலர் பத்திரிைக நி�வனம், தி�ெநல்ேவலியில் உள்ள
மேனான்மணியம் �ந்தரனார் பல்கைலக்கழகத்திற்� கட்டடங்கைளக் கட்�க்
ெகா�த்�ள்ள�. ேம�ம் அங்� இதழியல் ப�த்� வ�ம் மாணவர்கைள
ஈ�பாட்�டன் தன� பத்திரிைகயில் பணிக்�ம் அைழக்கிற�. கல்வி சார்ந்த
நி�வனங்கைள நடத்தி வ�வேதா� கல்வி சார்ந்த பல்ேவ� பணிகைள�ம்
தினமலர் நி�வனம் ெசய்� வ�கிற�. விழிப்�ணர்� ச�க ெபா�ப்�ணர்�
திட்டம் வைகயில் இந்தப் பணிகள் வ�ம்.
 

கவின்ேகர் நி�வனத்ைத அறிந்தி�ப்பீர்கள். �தன்�தலில் பாக்ெகட்�ல் சிக்
ஷாம்� விற்பைனையத் ெதாடங்கிய நி�வனம். இந்நி�வனம்
ஆண்�ேதா�ம் சிறந்த ெதாழில்�ைனேவார்க�க்� வி�தளித்�
பாராட்�வேதா� வணிகத்திற்கான ஐ�யாக்கைள�ம் ெப�கிற�. ேதர்�
ெபற்ற ஐ�யாக்கைள ெசயல்ப�த்த நிதி�ம் அளித்� உத�கிற�. ச�க
ெபா�ப்�ணர்வி�ம் தன� ெதாழில்தளத்திற்கான இடத்ைத கண்�பி�க்க
�ைன�ம் கவின்ேகர் �கர்ெபா�ள் விற்பைனயில் சாதைன பைடத்�
வ�கிற�.
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ச�க ெபா�ப்�ணர்வின் ெதாடக்கம்
 

அெமரிக்காவில் 1950ஆம் ஆண்� உச்சநீதிமன்றம் கார்ப்பேரட்
நி�வனங்கள் ச�கம் சார்ந்த பிரச்ைனக�க்� பங்களிக்�ம் விதமாக
விதிகைள மாற்ற உத்தரவிட்ட�. அக்காலம் ெதாடங்கி அங்� ச�கப்
பிரச்ைனக�க்� நி�வனங்கள் நிதி மட்�ம் அளிக்காமல்,

அப்பிரச்ைனையத் தீர்க்க பா�ப�ம் ெசயல்பா�கைளத் ெதாடங்கின.

இதைனப் பற்றிய கட்�ைர ஒன்ைற ெசய்தியாளர் கிெரய்க் ஸ்மித் 1994ஆம்
ஆண்� ஹார்வர்ட் ரிவ்� இதழில் எ�தி�ள்ளார்.
 

அதில் மற்ெறா� �க்கியக் காரணமாக அவர் �ட்�க்காட்�வ� எக்ஸான்
வால்ெடஸ் என்ற அெமரிக்க நி�வனம், எண்ெணய்ைய கசிய விட்ட ெசய்தி.
இதன் விைளவாக நி�வனம் அைமந்�ள்ள க�ைமயாக �ழல் மா�பட்ட�.

இைத எதிர்த்� மக்கள் ேபாராட்டம் நடத்தினர். இைதெயாட்�ேய ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டத்ைத பல்ேவ� நி�வனங்க�ம் �ன்ென�த்தன.

இதற்கான சட்டங்கைள அர� உ�வாக்கிய�. இதற்� பத்தாண்�கள் �ன்ேப
1960-70 காலகட்டத்திேலேய அெமரிக்க நி�வனங்கள் ச�கத்திற்�
பங்களிப்� ெசய்யேவண்�ம் என்ற �ரல்கள் மக்களிைடேய எழத்
ெதாடங்கிவிட்டன. இதன் காரணமாக, 1980களின் ெதாடக்கத்திேலேய
அெமரிக்காவில் �ைறவான எண்ணிக்ைகயிலான நி�வனங்கள் பல்ேவ�
ச�கப் பிரச்ைனகள் ெதாடர்பாக பங்களிக்கத் ெதாடங்கின. 198ஆம்
ஆண்� எக்ஸான் நி�வனம் �ழல் மா�பாட்ைட ஏற்ப�த்திய�. இதனால்



� �ழ தத �
ஏற்பட்ட ெந�க்க�ைய தீவிரப்ப�த்தி அைனத்� நி�வனங்க�ம் ச�கம்
சார்ந்த ெபா�ப்�ணர்ேவா� ெசயல்படேவண்�ம் என மக்கள் ேபாரா�னர்.
 

இதன் ெதாடர்ச்சியாக ச�க ெபா�ப்�ணர்ைவ ஏ�அண்ட்�
ெதாைலத்ெதாடர்� நி�வனம் ெவற்றிகரமாக ெசயல்ப�த்திக் காட்�ய�.

அதன் �லம் தன� பிராண்�ற்கான விளம்பரம், ச�க நன்மதிப்�
ஆகியவற்ைற ெபற்ற�. ெப�ம்பாலான பணிகைள தன� ஊழியர்கைள
ைவத்ேத ெசய்�ெகாண்ட� அதன் �த்திசாலித்தனத்திற்� சான்�.

 

ச�கப் ெபா�ப்�ணர்� சார்ந்த வணிகம்
 

ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�க்� ஆண்�ேதா�ம் நிதியளித்�விட்� ஒ�ங்கி
நின்றால் ேபாதாதா? இ� ெவட்�ச்ெசல� என்� �ட பல்ேவ� நி�வனங்கள்
நிைனக்கலாம். ஆனால் அ� தவ�. ச�கப்ெபா�ப்�ணர்� சார்ந்த
வணிகத்ைத�ம் ெவற்றிகரமாக ெசய்ய���ம். ைலப்ஃபாய், ேசவ்லான்,

ெடட்டால் என   இந்த �ன்� பிராண்�க�க்�ம் ஒ� ஒற்�ைம உண்�.

இைவ உடல் �த்தம், �காதாரம் சார்ந்த ேசாப்�, ேஹண்ட்வாஷ், சானிைடசர்
ஆகியவற்ைற சந்ைதயில் விற்�ம் ேபாட்� நி�வனங்கள். வணிகத்ேதா�
நி�த்திக்ெகாள்ளாமல் அ�க்க� ைகக��ம் ேபாட்�, �காதார விழிப்�ணர்�
என இந்த நி�வனங்கள் நாெடங்�ம் நடத்�கின்றன. இதன்�லம் என்ன
பயன்?

 

ெடட்டால் என்றாேல ேகடய�ம், கத்தி�ம் உங்க�க்� நிைன�க்� வ�கிற�
அல்லவா? அ�தான் அவர்களின் ெவற்றி. ேம�ம் அவர்கள் �த்தம்
�காதாரம் சார்ந்த ெபா�ட்கைள மட்�ேம தயாரிக்கிறார்கள். தங்க�ைடய
பிராண்ைட மக்களின் மனதில் எளிதாக பதி� ெசய்ய ��கிற�. இதில்
ைலஃபாய் ேசாப்ைப தனியாக ெசால்லேவண்�யதில்ைல.

 

 �ன்னர் ைலஃப்பாைய கைரயாத ேசாப்பாக தயாரித்தனர். இதைன சரியாக
பயன்ப�த்தியவர்களில் ஒ�வர்தான் எங்கள் கந்தசாமி மாமா, அவ�ம்
ேசாப்� ேபாட்�க்�ளித்�விட்�, �ணிகைள�ம் இதன் �லம் அ�க்�ப்
ேபாக �ைவப்பார். பின் தான �ட்� வந்த மணி நாைய�ம் அன்பாக ேசாப்�
ேபாட்�   �ளிப்பாட்� வீட்�க்� அைழத்�வ�வார். இதன் ேலாேகாவான
பிளஸ் �றி, ம�த்�வம் சார்ந்த பா�காப்� அம்சத்ைத நிைன�ப�த்�கிற�.

 இதன்�லம் பிராண்ைட மக்கள் மனதில் பதியைவத்� சந்ைதப் பங்களிப்ைப
அதிகரிக்க ��கிற�. �திய பணியாட்கைள ஈர்க்க ��கிற�. ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்கள் �லம் நி�வனங்கள், தங்கள்



ெசயல்பாட்�ற்கான ெசலைவ ெப�மள� �ைறக்கலாம். �க்கியமாக
நி�வனம் மீதான நன்மதிப்ைப எவெரஸ்ட் அள�க்� உயர்த்தலாம்.
 

1993-94ஆம் ஆண்�களில் ேகான் ேராப்பர் என்ற நி�வனம் மக்களிைடேய
சர்ேவ ஒன்ைற நடத்திய�. அதில் ச�க பிரச்ைனகளில் பங்ேகற்�ம்
நி�வனங்கைள வி�ம்�வதாக 84 சதவீதம் ேபர் க�த்� ெதரிவித்தனர். 78

சதவீத மக்கள் கல்வி, �காதாரம் சார்ந்த பிரச்ைனகளில் பங்ெக�க்�ம்
நி�வனங்களின் ெபா�ட்கைள வாங்�வதாக �றினர். 64 �தல் 62

சதவீதம் ேபர் ச�க பிரச்ைனக்� ைகெகா�க்�ம் நி�வனங்க�க்காக
தாங்கள் பயன்ப�த்�ம் ெபா�ட்கைள மாற்றிக்ெகாள்வதாக�ம்,
ெபா�ட்கைள வாங்�ம் கைடகைள �ட மாற்றிக்ெகாள்வதாக�ம் �றினர்.
 ெகாேரானா காலத்தில் ைகக�வைத ைலஃபாய் விளம்பரம் ெசய்கிறார்கள்
அல்லவா? இந்த பாணிைய அ�ப� சதவீத மக்கள் இயல்பான நடவ�க்ைக
என்� ��கிறார்கள். இதைன அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகயில் எளிதாக
ஏற்�க்ெகாண்டார்கள் என்ேற �ரிந்�ெகாள்ளலாம்.
 

இன்� ஸ்விக்கி, ேஸாமாேடா ஆகிய நி�வனங்கள் �க்கிய உண� ேசைவ
நி�வனங்களாக மாறி�ள்ளன. இைவ�ம மக்கள் சார்ந்த பிரச்ைனயில்
க�த்� ெசால்வைத மக்கள் வி�ம்�கின்றனர். சில மாதங்க�க்� �ன்�,
இஸ்லாமியர் உண� ெடலிவரி ெசய்யக்�டா� என்� வா�க்ைகயாளர்
  �றிய� ச�க வைலத்தளத்தில் ெசய்தியாக பரவிய�. அப்ேபா� அந்த
உண� ேசைவ நி�வனத்ைதச் ேசர்ந்த நிர்வாகி, நாங்கள்
மதச்சார்பினைமைய பின்பற்�கிேறாம். தனிப்பட்ட வி�ப்� ெவ�ப்�க்காக
பணியாட்கைள மாற்ற ��யா�. எங்க�க்� எங்க�ைடய மதிப்�கள்
�க்கியம் என ெவளிப்பைடயாக �றி மக்களின் வரேவற்ைப ெபற்ற�
உங்க�க்� நிைனவி�க்கலாம். அெமரிக்க ஆய்�ம் ��வ� இைதத்தான்.

அதாவ�, லாபம் தாண்�ய ச�க அக்கைற, மக்கள் மீதான கரிசனம்
நி�வனங்க�க்�த் ேதைவ.

 

இைத �ரிந்�ெகாள்ள ஒ� எ�த்�க்காட்�. அெமரிக்காவில் உள்ள
�தந்திரேதவி நிைலைய �வியில் பார்த்தி�ப்பீர்கள். �ழல் மாற்றத்தால்
உப்�க்காற்றால் அரிக்கப்பட்� வ�ம் அதைன அெமரிக்க அர� அ�க்க�
��ப்பித்� வ�கிற�. அெமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற பணபரிமாற்ற ேசைவ
நி�வனம், அச்சிைலையப் ��ப்பிக்�ம் பணிையக் ைகயில் எ�த்த�. தன�
பிரசாரத்ைத வா�க்ைகயாளர்களின் கடன் அட்ைடயில் அச்சிட்�  மக்களின்
மனைத ெவன்ற�. இதனால் அவர்களின் வா�க்ைகயாளர்கள் பத்�



சதவீதம் ��தலாயினர். அவர்களின் கடன் அட்ைட வாயிலான பண
பரிமாற்ற�ம் ��ய�. இந்த ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டம் �லம் பத்�
லட்சம் �பாய்க்�ம் ேமலாக ேசகரித்� அெமரிக்க அர�க்� வழங்கிய�
அெமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் நி�வனம். இதன்�லம் அைனத்� மக்களின்
மனதி�ம் அெமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் ேபாய் ேசர்ந்�விட்ட�. ேதசப்பற்ைற�ம்
வளர்த்� அதில் வணிக�ம் ெசய்� சாதித்�விட்ட�. சின்ன ஐ�யா எப்ப�
ேவைல ெசய்த� பார்த்தீர்களா?
 

 பிராண்ைட நிைலநி�த்தலாம்
 

�றிப்பிட்ட ேசைவைய மக்க�க்� வழங்�கிேறாம். அைதப் பயன்ப�த்த
அவர்கள் கா� ெகா�க்கிறார்கள் என நி�வனத்ைத நடத்தினால் அைனத்�
மக்கைள�ம் ெசன்� ேசர��யா�. அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த பி அண்ட் ஜி
நி�வனத்ைத உதாரணமாக பார்ப்ேபாம். கல்வி சார்ந்த பணிக�க்காக
அவர்கள் விற்�ம் ெபா�ட்களிலி�ந்� �றிப்பிட்ட ெதாைகைய ெகா�த்�
வ�வதாக விளம்பரம் ெசய்கிறார்கள். ெபா�ளின விைல, தரம்
ஆகியவற்ேறா� அவர்கள் ெசய்�ம் பணி�ம் இந்தியர்க�க்�
பி�த்�ப்ேபானதால் அவர்களின் �கர்ேவார் ெபா�ட்கள் சிறப்பாக
விற்பைனயாகி வ�கின்றன.   இேதேபால, அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த ெபன்
அண்ட் ெஜர்ரி என்ற நி�வனம் ஐஸ்க்ரீம்கைள தயாரித்� விற்கிற�. ஆனால்
அவர்கள் தங்கள� பிராண்ைட இயற்ைகச் �ழைலக் காப்பதாக, உலக
அைமதிக்� பா�ப�வதாக பிரசாரம் ெசய்� ஆண்�ேதா�ம் ஏராளமான
நிகழ்ச்சிகைள நடத்தி வ�கின்றனர். இயல்பாகேவ மக்க�ைடய
பிரச்ைனக�க்� கா� ெகா�ப்பவர்கைள மக்க�க்�ம் பி�க்�ம்.
அப்ப�த்தான் அெமரிக்காவில் ெபன் அண்ட் ெஜர்ரி ஐஸ்க்ரீம் மகத்தான
ெவற்றி ெபற்ற�.
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ச�கத்தின் �கம்!
 

ஆண்�க்� ஒ��ைற நடக்�ம் ஏேத�ம் விழாவில், நா�ம் இ�க்கிேறன்
என்� �கம் காட்�விட்� ந�வி வி�ம் நி�வனங்கள் உலகெமங்�ம கிைள
விரிக்கேவ ��யா�. எத்�ைற சார்ந்த நி�வனமாக இ�ந்தா�ம்
மக்கேளா� அ�க்க� இைணந்� ஏதாவ� ஓர் விழிப்�ணர்� சார்ந்த
விஷயங்கைள ேபசியப� இ�க்கேவண்�ம். இதற்� சிறந்த உதாரணமாக
ைடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாைவ ெசால்லலாம்.
 

இந்த பத்திரிைக ெசன்ைன பதிப்பில் ெசன்ைன நகரம் பற்றிய பிரபலங்களின்
எண்ணங்கைள சி� கட்�ைரயாக பிர�ரிக்கிற�. அேதா� ேதர்தல்
சமயங்களில் பட்�யலில் ெபயர் இல்லாதவர்கள் பற்றிய விழிப்�ணர்ைவ
உ�வாக்கி பலைர�ம் வாக்காளர் பட்�யலில் இடம்ெபறத் �ண்�ய�.

தண்ணீர் பிரச்ைன ஏற்பட்டேபா�, வாட்டர் பாசிட்�வ் என்ற தைலப்பில்
பல்ேவ� ெசய்திகைள ெவளியிட்டேதா�, இதற்கான நிகழ்ச்சிைய நடத்தி
மக்க�ம் பங்ேகற்�ம்ப� ெசய்� அவர்களின் ேகள்விக�க்� பதில்கைளப்
ெபற்� தந்த�.



 

நமக்ெக�க்� இெதல்லாம் நாம் ெசய்திப் பத்திரிைகதாேன.. என தந்தி,
தினகரன் ேபால ஒ�ங்கி நின்� விைளயாட்ைட விைளயா�ம்
பத்திரிைககைள பின்னாளில் மக்கள் நிைனவில் ைவத்தி�ப்ப� க�னம்.
1992ஆம் ஆண்� ெமக்ேடானால்� நி�வனம் அைமந்தி�ந்த
லாஸ்ேவகாசின் ெதற்� மத்திய ப�திகளில் கலவரம் �ண்ட�. ஆனால்
கலவரக்காரர்கள் கைடகைளச் ேசதப்ப�த்�வைத கைட ஊழியர்கேள
�ன்நின்� த�த்தனர். காரணம், நி�வனம் அவர்கைள ஆதரித்�
அங்கீகரித்� பல்ேவ� வசதிகைள ெசய்�ெகா�த்தேத காரணம்.
அங்�ள்ள  பல்ேவ� மக்கள் இனக்��ேவா�ம் ெமக்ெடானால்� வ�வான
உறைவ ஏற்ப�த்தி ைவத்தி�ந்த�. அக்கலவரத்தில் ெமக்ெடானால்�ன் சில
கைடகள் மட்�ம்தான் பாதிக்கப்பட்டன.

 

உலக வளக்கழகம் நா� ��வ�ம் இரண்� ேதசிய ஆய்�கைள நடத்திய�.

இதில் �ைறந்த சம்பளம் என்றா�ம், ச�க பிரச்ைனகளில் பங்களிப்�
ெசய்�ம் மக்க�க்� அறி�கமான நி�வனங்கைள மக்கள் வி�ம்பினர்.
அதில் பணி ெசய்வைத�ம் பணியாளர்கள் வி�ம்�வ� ெதரிய வந்த�. இந்த
�ைறயில்தான் ஏ� அண்ட் � நி�வனம் தன� ப�ண்ேடஷன் �லம்
ஏராளமான ெதாைகைய மாணவர்க�க்� கல்வி உதவித்ெதாைகயாக
வழங்கிவ�கிற�. �கழ்ெபற்ற நி�யார்க் ைடம்ஸ் இதழ் தன� ப�ண்ேடஷன்
�லம் �தந்திரமான ஊடகங்கள் மற்�ம் பத்திரிைககயாளர்க�க்� பல்ேவ�
பயிற்சிகைள�ம் உதவித்ெதாைககைள�ம் வழங்கி வ�கிற�.

 

ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள பல்ேவ� நி�வனங்கள் தங்களின்
அ�வலக ேநரத்திேலேய ெசய்கின்றன. சில நி�வனங்கள் தன்னார்வ
ெதாண்� நி�வனங்க�டன் இைணந்� இதைனச் ெசய்கின்றன.

ெபா�வாக நி�வனங்கள் ச�க ெபா�ப்�ணர்� பணிகளில் தங்க�ைடய
ஊழியர்கள் இைணந்தி�ப்பைத வி�ம்�கின்றன. அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த
�ம்பர்ேலண்ட் நி�வனம், தன� ��ேநர, ப�திேநர ஊழியர்க�க்கான
ச�க ெபா�ப்�ணர்� பணிகைள வைரயைற ெசய்� வழங்�கிற�. ��ேநர
ஊழியர்கள் 40 மணி ேநரங்க�ம், ப�திேநர ஊழியர்கள் 16 மணி
ேநரங்க�ம் ஆண்�ேதா�ம் பணியாற்�மா� திட்டங்கைள வ�த்�
ெசயல்ப�த்தி வ�கிற�.

 

ெசல� �ைற�ம்
 



�தலில் ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள ெதாடங்�ம்ேபா� நி�வனம்
தன� பட்ெஜட்�ல் �றிப்பிட்ட நிதிைய ஒ�க்கேவண்� இ�க்கலாம். ஆனால்
திட்டங்களின் ெவற்றி, ெசயல்பா� ஊடகங்களில் ெவளித்ெதரிய
ெதாடங்�ம்ேபா�, திட்டங்க�க்கான நிதி உதவிகள் நிைறயேவ கிைடக்�ம்.
ேம�ம் பல்ேவ� ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்களில் வழியாக கிைடக்�ம்
கண்�பி�ப்�கள், ஐ�யாக்கள் நி�வனங்களின் ெசல�கைள �ைறக்க
உத�ம். ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கள் நி�வனத்தின் விளம்பர
பட்ெஜட்ைட ெப�மள� �ைறக்கிற�.

 

இப்ேபா� சில பிராண்�கைள  நிைனத்�ப் பா�ங்கள். ெடட்டால் என்றாேல
உங்க�க்� ைகக��ம் லிக்�ட், ேசாப்� நிைன�க்� வ�ம். ஹமாம்
என்றாேல ச�ம பா�காப்�, ேகால்ேகட், ெபப்ேசாெடன்ட் என்றாேல பற்கள்
ெசாத்ைத என்ப� நிைன�க்� வ�ம். சிலர் ச�கம் சார்ந்த ெசயல்பா�
காரணமாகேவ ெபா�ட்கைள எளிதாக விற்� வ�கின்றனர். ெடக்கன்
கிரானிக்கல், ைடம்ஸ் ஆப் இந்தியா ஆகிய பத்திரிைககளிஃல அ�லின்
கார்ட்�ன்கைளப் பார்த்தி�ப்பீர்கள். அ�லின் விளம்பரத்�தர் அந்த
சி�மிதான். அச்சி�மி ைகயில் பிெரட்�ம் பட்ட�ம் ைவத்தி�ப்பதால்
அவர்கள் என்ன விற்கிறார்கள் என்� உங்க�க்� �ரிந்�வி�ம். ேம�ம்,
அன்றாட நடப்� விஷயங்கைள�ம் ��ம்பாக படத்தில் ெசால்லியி�ப்பார்கள்.

இ�தான் மாற்றி ேயாசிக்�ம் �த்திசாலித்தனம் என்ப�.

 

வியாபாரத்ேதா� ச�க ெபா�ப்�ள்ள நி�வனம் என்றாேல மக்கள் அதன் மீ�
நம்பிக்ைக ெகாள்வார்கள். நி�வனத்தின் அ�த்த�த்த
லட்சியங்க�க்கான �தலீ�ம் இப்ப�க் கிைடக்க வாய்�ள்ள�. ஒ�
நி�வனத்தில் ெசயல்பா� எப்ப� இ�க்கிற� என்பைத அதன் ச�க
திட்டங்களின் வழியாக�ம் ெதரிந்�ெகாள்ள ���ம்.
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ேகட்�க்ெகாள்ளேவண்�ய ேகள்விகள்!
 

ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள ெபா�த்தவைர இந்தியாவில் நிைறய
விஷயங்கைள ெசய்ய ���ம். அதற்�, அர�ம் ஆதர�க்கரம் நீட்�ம்.
ஆனால் இதற்கான �ல்லியமான திட்டம் அவசியம்.. ஒ� விஷயத்ைத
ைகயில் எ�த்�க்ெகாண்�, விைரவில் அதன் பிரச்ைனக்கான தீர்�
கிைடத்�விட்ட� என்� கைலந்� ேபாய்விடக்�டா�. கல்வி, �காதாரம்,
�ழல் ேபான்ற பிரச்ைனகைள நீங்கள் ைகயில் எ�த்தால் ெசய்வதற்�
நிைறய விஷயங்கள் உண்�. உதாரணமாக ெசன்ைனயில் தண்ணீர் பிரச்ைன
ஏற்பட்டேபா�, ைடம்ஸ் ஆப் இந்தியா வாட்டர் பாசிட்�வ் என்ற பிரசாரத்ைத
ைகயில் எ�த்த�. மக்களின் நிைனவில் நீர் பற்றிய கவனத்ைத ெகாண்�
வந்த�. அேதேநரம் ஆனந்த விகடன் தன்னார்வலர்கைள திரட்�
நீராதாரங்கைள �ர்வா�ம் �யற்சிகைள ெசய்த�. அ�ெதாடர்பான



ெசய்திக�க்� தன� ��ம இதழ்களில் வாரந்ேதா�ம் சில பக்கங்கைள
ஒ�க்கிய�.

 

இெதல்லாம் சினிமாைவ ைவத்� வியாபாரம் ெசய்கிறார்கள் என்ற ெபயைர
ெகாஞ்சேம�ம் மாற்�ம் விஷயங்கள். இந்த பிரசாரங்கைள, திட்டங்கைளச்
ெசய்வதில் பல்ேவ� தைடக�ம் எழக்��ம். எனேவ திட்டங்கைளந்
தயாரிக்�ம்ேபா� நீங்கள் என்ெனன்ன ேகள்விகைளக் ேகட்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்� பார்ப்ேபாம்.
 

1. நாம் ேதர்ந்ெத�த்�ள்ள ச�கப் பிரச்ைன எப்ப�ப்பட்ட�?

 

2. இதன்�லம் நாம் நம்�ைடய வணிக ேநாக்கங்கைள
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ���மா?
 

3. இப்பிரச்ைனைய அர� ைகயாள ���மா?
 

4. நி�வன ஊழியர்களின் வளர்ச்சிக்� உத�மா? அவர்க�க்�
�வாரசியமான விஷயங்கள் ஏேத�ம் உண்டா?
 

5. நம� ேபாட்�யாளர்கள் இதைன ேதர்ந்ெத�த்�ள்ளார்களா?
 

6. ச�கப் பிரச்ைனைய ைகயாள உதவியாக யாேர�ம் நமக்�
நிதி�தவிகைள அளிப்பார்களா?
 

7. இந்த பிரச்ைனைய ைகயா�வதன் �லமாக பாதிப்� ஏேத�ம் வ�மா?
 

 

இந்த திட்டத்ைத வ�வைமக்�ம் ேமலாளர் மற்�ம் திட்ட வ�வைமப்பாளர்கள்
தமக்�ள் எ�ம் ேகள்விக�க்� பதில் தயாரித்�க்ெகாள்வ� �க்கியம்.
நி�வனத்தின் திட்டம். திட்டத்திற்� கிைடக்�ம் தன்னார்வலர்கள்,

நி�வனத்தின் ேமம்பா�, வளர்ச்சி ஆகியவற்ைற அவர்கள்
ேயாசிக்கேவண்�ம். ேகள்விகைள ேகட்�ப் பார்த்� பதில்கைள
அவர்களாகேவ ேத�ப்ெபற ேவண்�ம்.
 

ஆ� வழிகளில் ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள ெசயல்ப�த்த ���ம்.
அைவ என்னெவன்� பார்ப்ேபாம்.
 

ச�கப் பிரச்ைனகள்
 



நி�வனம் உள்ள ப�தியில் மக்க�க்� கல்வி, �காதாரம், ��நீர் சார்ந்த
பிரச்ைனகள் இ�க்�ம். அவற்ைற சரிெசய்ய �யலலாம். இதற்கான
விழிப்�ணர்� திட்டத்ைத நி�வன அதிகாரிகேள உ�வாக்கி அதைன
மக்களிைடேய பிரசாரம் ெசய்யலாம். அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த பா� ஷாப்
  நி�வனம் விலங்�களின் ேதாலால் ஆன ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்த
ேவண்டாம். அழ�சாதனப் ெபா�ட்க�க்கான ேசாதைனயில் விலங்�கைளப்
பயன்ப�த்த ேவண்டாம் என்� பிராசாரம் ெசய்த�. 2003ஆம்ஆண்�
அெமரிக்காவில் கிேரட் அெமரிக்கா க்ளீன்அப் என்� திட்டம்
உ�வாக்ககப்பட்ட�. அதில் அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த பல்ேவ� நி�வனங்கள்
இைணந்� �த்தம் பற்றி விழிப்�ணர்� ெசய்தன. �த்தம் பற்றிய பல்ேவ�
ெபா�ட்கைள விற்ற நி�வனங்கள் இதன் �லம் அைனத்� தரப்� மக்களிடம்
ெசன்� ேசர்ந்தன. ைலேசால், ெபப்சி ஆகிய நி�வனங்கள் இத்திட்ட
பிரசாரத்திற்� நிதியளித்தன.

 

பிரச்ைன சார்ந்த மார்க்ெகட்�ங்
 

பிஅண்ட் ஜி, ஐ�சி ஆகிய இந்திய நி�வனங்கள் �ழந்ைதகளின் ெதாடக்க
கல்விக்� நிதியளிப்பதாக தங்க�ைடய ெபா�ட்களில் விளம்பரப்ப�த்தி
வ�கின்றன. இதனால் நி�வனத்திற்� நல்ல ெபயர் கிைடப்பேதா�, இதன்
காரணமாக�ம் இந்நி�வனப் ெபா�ட்கைள மக்கள் வாங்�வார்கள். அைவ
தரத்தி�ம் நன்றாக இ�ப்ப� அவசியம். இம்�ைறயில் பல்ேவ� தனியார்
நி�வனங்கள் ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்திட்டத்ைத அமல்ப�த்தி வ�கின்றன.

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த காம்காஸ்ட் என்ற நி�வனம் இைணயத் ெதாடர்�
வசதிைய ெரானால்� ெமக்ெடானால்� என்ற ேசைவ நி�வனத்திற்�
வழங்கிய�. இதற்கான நிதிைய மக்க�ம் வழங்கலாம் என
விளம்பரப்ப�த்தி மக்கள் மனதில் இடம் பி�த்த�.

 

கார்ப்பேரட் ச�க ெபா�ப்�ணர்�
 

�ழந்ைதக�க்� தாய்ப்பால் ஆ�மாதங்க�க்� வழங்கேவண்�ம் என்�
உலக �காதார நி�வனம் வலி��த்தி வ�கிற�. இந்தக் க�த்ைத ைகயில்
எ�த்�க்ெகாண்� �ழந்ைத மற்�ம் க��ற்ற தாய்மார்க�க்கான
ஆேராக்கியத்தில் அக்கைற காட்�ம் தன்னார்வ நி�வனங்கேளா�
இைணந்� நி�வனங்கள் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள வ�க்க
���ம்.
  ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் அல்ல� பாம்ெபர்ஸ் ேபான்ற நி�வனங்கள்
இதைன ைகயில் எ�த்தால் மகத்தான ெவற்றி ெப�வார்கள். இப்ேபா�



�வியில் இைணயத்தில் வ�ம் உறக்க �ைறபா� ெதாடர்பான பிலிப்ஸின்
விளம்பரத்ைதப் பார்த்தி�ப்பீர்கள். அக்�ைறபாட்ைட ேபாக்�ம் சாதனத்ைத
பிலிப்ஸ் தயாரித்தி�க்கிற�. ஆனால் அதைன விளம்பரம் ெசய்�ம்ேபா�,

�ைறபாட்ைட அைனவ�ம் ஏற்�க்ெகாள்வதன் �லேம அதைன சரி ெசய்ய
���ம் என்� ெசால்லி கைடசியாகேவ தன்�ைடய ெபா�ட்கைள கீேழ
காட்�வார்கள். இம்�ைறையக் �ட ச�கப் ெபா�ப்�ணர்� விற்பைன
உத்திக்� உதாரணமாக �ட்�க்காட்டலாம்.
 

கார்ப்பேரட் நிதி�தவி
 

ச�கம் சார்ந்த பிரச்ைனக�க்� கார்ப்பேரட் நி�வனம் ேநர�யான
நிதி�தவிகைள வழங்�வ�. இதைன �றிப்பிட்ட தன்னார்வ நி�வனங்கைள
இைணத்�ம் ெசய்யலாம்.
 

தன்னார்வலர்களின் உதவி
 

பன்னாட்� நி�வனங்கள் �றிப்பிட்ட ச�கம் சார்ந்த பிரச்ைனக�க்�
தன்�ைடய ஊழியர்களின் பங்களிப்ைப�ம் நிதி�தவிைய�ம் வழங்�வ�.

இம்�ைறயில் பல்ேவ� நி�வனங்கள் ெசயல்ப�கின்றன. அெமரிக்காைவச்
ேசர்ந்த ெஷல் நி�வனம், கடல் பா�காப்� நி�வனம் ஒன்�டன் இைணந்�
கடற்கைரைய �த்தப்ப�த்�ம் பணிைய ெசய்த�. இந்த உ.தவிகள்
இவ்வைகயில் ேச�ம்.
 

ெபா�ப்�ணர்ந்த வணிகம்
 

கிராஃப்ட் �ட்ஸ் உண�த்�ைறயில் �கழ்ெபற்ற நி�வனம். இந்நி�வனம்
�ழந்ைதகளின் நலன்க�க்காக பள்ளிகளில் மார்க்ெகட்�ங் ெசய்வைத
ைகவிட்டைத ச�க ெபா�ப்�ணர்�க்� �க்கியமாகச் ெசால்ல்லாம்.
ெபா�வாக சாக்ெலட்�கள், பிஸ்ெகட்�களால் �ழந்ைதக�க்�
சி�வயதிேலேய உடல்ப�மன், ரத்த அ�த்தம், நீரிழி� பிரச்ைனகள்
ஏற்ப�கின்றன. இதைன உணர்ந்தாக உண� நி�வனங்கள் தம்
அக்கைறைய, ெபா�ப்ைபக் காட்�க்ெகாள்ள இ�ேவ சிறந்த வாய்ப்�.
 

ஸ்டார்பக்ஸ் நி�வனம், காபி பயிர் விைளவிக்�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் �ழல்
மா�பா�கைள �ைறக்க �ழல் சார்ந்த நி�வனங்கேளா� உைழத்�
வ�கிற�. இ� ச�கத்தில் நி�வனத்திற்� நல்ல ெபயைர ஏற்ப�த்தித்
த�ம்.
 



ேமற்ெசான்ன வைககளில் அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வாஷிங்டன் மி��வல்,

ெடல், ெமக்ெடானால்� ஆகிய நி�வனங்கள் சிறப்பான ெசயல்பட்�
வ�கின்றன். வாஷிங்டன் நி�வனம் நிதி சார்ந்த நி�வனம் என்பதால்
ேசமிப்� பற்றிய பல்ேவ� விழிப்�ணர்ைவ வ�ப்பைறகளில் ஏற்ப�த்தி அதைன
ஊக்�விக்கின்றனர். இதன்�லம் அ�ப்பைடயான அந்நி�வனத்தின்
வ�வா�ம் ெப��கிற�. நி�வனத்தின் எதிர்கால வா�க்ைகயாளராக
மாணவர்கள் உ�வாக�ம் வாய்ப்� கிைடக்கிற�. ஆசிரியர்க�க்�
கற்பித்த�க்கான பயிற்சிைய�ம் ��தலாக வாஷிங்டன் மி��வல்
நி�வனம் வழங்கிய�.

 

ெடல் நி�வனம், மாணவர்களின் பைழய கணினிகைள ெபற்�க்ெகாண்�
தன்�ைடய நி�வன கணினிகைள தள்�ப� விைலயில் வழங்கிய�.

ேம�ம் பைழய கணினிகைள ம��ழற்சி ெசய்வதாக ெசால்லி மக்களின்
அபிமானத்ைதப் ெபற்ற�.

 

ெமக்ெடானால்� நி�வனம், �ழந்ைதக�க்கான த�ப்�சி திட்டத்ைத
தன� ைமயத்தில் நடத்திய�. ேம�ம் அெமரிக்காவில் இரட்ைட ேகா�ர
தாக்�தலில் உைழத்த காவல்�ைறக்� 7 லட்சம் உண�கைள விைலயின்றி
வழங்கி ேதசப்பற்ைற நி�வி வியாபாரத்ைத வளர்த்த�. ெரானால்�
ெமக்ெடானால்� நி�வனத்தின் �லம் தீவிர ேநாய்வாய்பட்ட �ழந்ைதகைள
தங்க ைவத்� தன்�ைடய நி�வன ஊழியர்கள் �லம் பணிவிைடகைள�ம்
சிகிச்ைசகைள�ம் ெசய்� வ�கிற�.  
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ச�கப் பிரச்ைனக�க்கான பிரசாரம்
 

கார்ப்பேரட் நி�வனங்கள் �றிப்பிட்ட ேசைவைய அல்ல�த ெபா�ட்கைள
தயாரித்� வழங்�ம் பணிைய ெசய்�வ�கின்றன. ச�கப் பிரச்ைனக்�



அந்நி�வனம் �ன்னின்� பிரசாரத்ைத �ன்ென�க்�ம்ேபா� அ�
நி�வனத்ைதப் பிரபலப்ப�த்�வதாக இ�க்கேவண்�ம். ஆனால்
நி�வனத்தின் ெபா�ட்கைள அங்ேக விளம்பரம் ெசய்யக்�டா�. அ�
தவறான அ���ைற.

 

உதாரணத்திற்� நகரங்களில் உள்ள வ�ைமக்ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள இளம்
வயதினர், இர� உணவின்றி உறங்கச்ெசல்�கின்றனர் என்ப� ச�கப்
பிரச்ைன. இப்பிரச்ைன சார்ந்� பிரசாரம், விளம்பரங்கள் அைமயேவண்�ம்.
இதில் இைணந்�ெகாள்�ம் நி�வனங்கைள விளம்பர பதாைகயில்
�றிப்பிடலாம். ேநர�யாக �றிப்பிட்ட நி�வனங்களின் நிதிைய ஏற்கலாம்.
மக்களிடம் இதற்கான விழிப்�ணர்�க்காக அவர்களிடம் ம�க்கைள ச�க
வைலத்தளங்களில், மின்னஞ்சலில் அ�ப்பச் ெசய்யலாம். அவ்வளேவ இதில்
ெசய்ய���ம். இதி�ள்ள அம்சங்கைள பார்ப்ேபாம்.
 

விழிப்�ணர்� �க்கியம்
 

�றிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் அதிக விபத்�கள் நடக்கின்றன. அதற்�
காரணம், அங்� ேவகத்தைட அைமக்கப்படாத� என்றால் அதைன
�ள்ளிவிவரங்க�டன் ெதா�த்� அதைன �கார் ம�வாக்கலாம். அர�
ம�த்�வமைனயில் நர்ஸ்கள் �ைறவாக நியமிக்கப்பட்��ந்தால் அதைன
��தலாக்க பிரசாரம் ெசய்யலாம்.அ இந்தியாவில் �றிப்பிட்ட வணிக நகரில்
தற்ெகாைலகள் அதிகம் நடந்தால் அதைன த�க்க �யலாம். இைவ
எல்லாவற்றி�ம் மக்கள் பலைர�ம் இைணக்�ம் ச�க விஷயங்கள்
இ�க்கின்றன.

 

ேம�ம் அதிக தகவல்கள்
 

நி�வனங்கள் தம� பிரசாரம் ெதாடர்பான விவரங்கைள அைனத்ைத�ம்
பிெரௗச்சரில் இட்� நிரப்பி மக்கைள பீதிக்�ள்ளாக்க ேவண்�யதில்ைல.

ேம�ம் விவரங்க�க்� என க்�ஆர் ேகாைட பிரின்ட் ெசய்தால் ேபா�ம்.
அதைனக் க்ளிக் ெசய்� வைலதளத்திற்� ெசன்� மக்கள் விஷயத்ைத
�ரிந்�ெகாள்வார்கள். அங்ேக மக்கள் வாக்களிக்�ம் விஷயங்கைள
ைவத்தால் சிறப்பாக இ�க்�ம். உண� வங்கி, ரத்த தானம் ஆகிய பிரசார
உத்திகைள எ�த்தால் எளிைமயாக மக்களிடம் அ�க ���ம்.
 

�ற்�ேநாய், ப�க்கைளக் காப்ப�, அ�கி வ�ம் பறைவகைளக் காப்பதற்காக
என பல்ேவ� ச�க ெபா�றப்�ணர்�த் திட்டங்க�க்காக பல்ேவ�



கார்ப்பேரட் நி�வனங்கள் மக்களிடம் நிதி�தவிையப் ெப�கின்றன.

 

ெபங்க��ைவச் ேசர்ந்த அக்சய பாத்ரா நி�வனம், மாணவர்க�க்�
பல்ேவ� அர�க�டன் இைணந்� உண� வழங்கி வ�கிற�. இ�ேபான்ற
ெசயல்பா�க�க்� மக்களிடம் நிதி ேகாரலாம். ேம�ம் பயன்ப�த்திய
�ணிகைள ஆதரவற்ேறார் காப்பகங்க�க்காக ேகாரலாம். ேதைவயில்லாத
�ணிதான் கிைடக்�ம் என்றா�ம் அதைன ேசகரித்�க் ெகா�க்�ம்
�யற்சி நி�வனத்திற்� நல்ல ெபயைரப் ெபற்�த்த�ம். இதில்
சி�பான்ைமயினரின் நலன்க�க்காக நடத்�ம் ஓவியக் கண்காட்சி,
�ைகப்படக் கண்காட்சி, �ல் விற்பைன ஆகியைவ �க்கியமானைவ.

 

கார்ப்பேரட் நி�வனங்க�க்� வா�க்ைகயாளர்க�டன் ெதாடர்� �றிப்பிட்ட
அளவிேலேய இ�க்�ம். ஆனால் தன்னார்வத் ெதாண்� நி�வனங்க�டன்
இைண�ம்ேபா� மக்கள் ெதாடர்� கிைடக்�ம். ச�க ெபா�ப்�ணர்�
திட்டங்களின் வழியாக மக்களின் ேதைவகைள நி�வனம் எளிதாக உணர
���ம். தன� நி�வனத்ைத ேம�ம் பல ேகா� மக்கள் உணரச் ெசய்வதற்�
இைதவிட சிறந்த வாய்ப்� ஏ�மில்ைல.

 

ெபா��ம் ேநாக்க�ம்
 

2002ஆம் ஆண்� ெபன்அண்ட் ெஜர்ரி ஐஸ்க்ரீம் நி�வனம்
ெவப்பமயமாத�க்� எதிராக பிரசாரம் ஒன்ைற உ�வாக்கிய�. இதில் ேடவ்
ேமத்�ஸ் என்ற இைசக்��ைவ�ம் தன்னார்வக் ��க்கைள�ம்
இைணத்�க்ெகாண்ட�. இந்நி�வனத்தின் வணிக ேநாக்கம்
இயற்ைகயான் ெபா�ட்களால் ஐஸ்க்ரீம் தயாரிக்கப்ப�கிற� எனப�தான்.

இதில் ச�க ேநாக்கத்ைத கலந்� அைனத்� மக்க�ம்
கைடபி�க்கேவண்�யைவ என ெவப்பமயமாதைல பிரசாரம் ெசய்த�.

இதற்காக இைசக்�� �லம் பாடல்கைள பதி� ெசய்� சி�களாக்கி
மக்க�க்� வழங்கிய�. 63 ஆயிரம் மக்களின் ேகாரிக்ைக க�தங்கைள
அெமரிக்க சட்டசைபக்� அ�ப்பி ைவத்த�.

 

 

 

 

வா�க்ைகயாளர்களின் நம்பிக்ைக
 

மனிதர்கைள விட நாய்கள், �ைனகள் மீ� அெமரிக்கர்க�க்� அன்�
அதிகம். எனேவ, ெபட்ஸ்மார்ட் நி�வனம், இந்த பலவீனத்ைதப் பயன்ப�த்தி



ச�க பிரசாரம் ெசய்� தன� வணிகத்ைதப் ெப�க்கிய�,

வா�க்ைகயாளர்களின் நம்பிக்ைகையப் ெபற்ற�.

 

1993 �தல் 2005ஆம் ஆண்�வைர இந்த திட்டம் அமலில் இ�ந்த�.

ெத�வில் �ற்�ம் ஆதரவற்ற நாய்கைள தத்ெத�த்�க்ெகாள்�ங்கள்
என்பேத அந்த திட்டம். ெபட்ஸ்மார்ட் நி�வனத்தின் அறக்கட்டைள இதற்காக
வடக்� அெமரிக்காவில் மட்�ம் 50 லட்ச �பாய் ெசல� ெசய்� நாய்கைள
தத்ெத�ப்பதற்கான ெசயல்பா�கைள ��க்கிய�. இதற்� பல்ேவ�
விலங்� நல சங்கங்கைள தன் பணியில் இைணத்�க்ெகாண்ட�. இதில்
வா�க்ைகயாளர்கள் நாய்கைள பராமரிக்க பத்�, இ�ப� டாலர்கள் வைர
நிதி வழங்கலாம். இதற்� நி�வனம் �ஷர்ட் மற்�ம் பயணப்ைப ஒன்ைற
பரிசாக வழங்கிய�.

 

இந்த திட்டம் �லம் ஆதரவற்ற ேகா�க்கணக்கான நாய்க�க்� வாழ்வதற்�
பா�காப்பான இல்லங்கள் கிைடத்தன. இைதப்ேபாலேவ வலிநிவாரணி
ம�ந்� தயாரிப்� நி�வனம், ஆர்த்தைரட்�ஸ் ப�ண்ேடஷ�டன் இைணந்�
ஆர்த்தைரட்�ஸ் வாக் எ�ம் நிகழ்ச்சிைய நடத்தி ெப�ம் �கழ் ெபற்ற�.

தன்�ைடய ெபா�ட்கைள�ம் மைற�கமாக விளம்பரப்ப�த்திக் ெகாண்ட�.

 

பயணத்தில் நல்ல விஷயம்!
 

1994ஆம் ஆண்� பிரிட்�ஷ் ஏர்ேவஸ் நி�வனம், தன� விமானத்தில்
பயணிக்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள ைவத்ேத ச�க பிரசாரம் ஒன்ைற
ெசய்த்�. அெமரிக்கர்கள் ஆண்�ேதா�ம் பல லட்சம் ேபர் பிரிட்�ஷ்
ஏர்ேவைஸ பயன்ப�த்தி ெவளிநா�க�க்� ெசன்� வந்தனர். அப்ேபா�
ெவளிநாட்� பணத்ைத ெகாண்�வ�வார்கள் அல்லவா? அதைன
�னிெசஃபின் �ழந்ைதகளின் பா�காப்பிற்கான நிதிக்� வழங்க
ஊக்�விப்ப�தான் திட்டம்.
 

திட்டத்தின் இ�தியில் பிரிட்�ஷ் ஏர்ேவஸின் �லம் கிைடத்த நிதி,
�னிெசஃப் உலகெமங்�ம் வ�லித்த நிதியில் அைரப்ப�திையக்
ெகாண்��ந்த�. இைதப்ேபாலேவ 1994ஆம் ஆண்� வால்மார்ட் �ப்பர்
மார்க்ெகட் நி�வனம், ைசல்ட்ஸ் மிராக்கிள் நி�வனத்ேதா� இைணந்�
�ழந்ைதகள் ம�த்�வமைன அைமப்பதற்கான பிரசாரத்தில் ஈ�பட்ட�.

இதில் வால்மார்ட் தன� ஊழியர்கைள �ணிச்சலாக ஈ�ப�த்திய�.

இதன்�லம் பலேகா� �பாய்கைள வ�லித்� சாதைன ெசய்த�.

 



இதில் சில சவால்க�ம் உள்ளன. �றிப்பிட்ட ச�க பிரச்ைனக�க்�
பயன்ப�த்�ம் பிெரௗச்சர், ேநாட்�ஸ், ெதாப்பி, வாட்டர் பாட்�ல்கள்,

பயணப்ைப ஆகியைவ அழி�ம்ேபா� ச�க ெபா�ப்�ணர்� பிரசாரம் பற்றிய
நிைன� காணாமல் ேபாய்வி�ம். இதில் ெபன் அண்ட் ெஜர்ரி ஐஸ்க்ரீம்
�த்திசாலித்தனமான காரியம் ஒன்ைறச் ெசய்த�. �றிப்பிட்ட பிரசாரத்ைத
�ன்னி�த்தி ஐஸ்க்ரீம் ஒன்ைற தயாரித்� விற்பைனக்� ெகாண்�
வந்�விட்ட�.

 

இரண்டாவ�, இதில் கிைடக்�ம் நிதிைய ��க்க கண்காணிப்ப� க�னம்.
 ஊழியர்களின் இதற்கான ெசயல்பா�கள் நைடெப�ம் இடம் ஆகியவற்ைற
ெதாடர்ந்� கண்காணித்� விவரங்கைள ெப�வ� க�னமான ெசயல்.

இதற்ெகன தனி��ைவ அைமத்� �றிப்பிட்ட கால இைடெவளியில்
அறிக்ைககைளப் ெபற்றால் மட்�ேம நிைனத்த இலக்ைக அைடய ���ம்.
 

ேநர�ம், விசாரைண�ம்
 

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்ஸ் நி�வனம், ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டமாக
ெபா� ம�த்�வமைனகளில் நர்ஸ்கைள நியமிக்�ம் பிரசாரத்ைத
�ன்ென�த்த�. இந்த ேவைல ெதாடர்பாக பல்ேவ� விசாரைணகள்
ெதாடர்ந்� வந்ததில் நி�வனம் த�மாறிப் ேபாய்விட்ட�. காரணம் இ� ஒ�
�றிப்பிட்ட கட்டத்தில் ��வைட�ம் திட்டம் அல்ல.

 

பா� ஷாப் என்ற நி�வனம் அழ�ப்ெபா�ட்க�க்கான ெசயல்திட்டத்தில்
விலங்�கைள ேசாதைனக்� பயன்ப�த்தக்�டா� என்� விழிப்�ண்ர்�
பிரசாரம் ெசய்த�. ஆனால் இந்த பிரசாரத்திறகாக பத்� ஆண்�கள்
ஆராய்ச்சி ெசய்ேத இதைன சாதித்த�. இப்ப� ேநரம் ெசலவழிக்காதேபா�
நம்மால் நிைனத்த விஷயங்கைள ெசய்ய ��யா�. எதிர்பார்த்த
பயன்கைள�ம் ெபற ��யா�.
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கற்�க்ெகாண்ட� என்ன?
 

1976ஆம் ஆண்� அெமரிக்காவில் உ�வான பா�ஷாப் என்ற நி�வனம்
அழ�ப் ெபா�ட்கைள 50க்�ம் ேமற்பட்ட நா�களில் விற்� வந்த�.

இக்காலகட்டத்தில் தன்ைனப் பிரபலப�த்திக்ெகாள்ள அழ�சாதனப்
ெபா�ட்கைள ேசாதித்�ப் பார்க்க விலங்�கைளப் பயன்ப�த்தக்�டா�
என்ற பிரசாரத்தில் இறங்கிய�. அக்காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான
விலங்�கைள அறிவியல் ேசாதைனக�க்� ஆராய்ச்சியாளர்கள்
பயன்ப�த்தி வந்தனர். பல்ேவ� ேபாராட்டங்கள், ேபரணிகள், விழிப்�ணர்�
கண்காட்சிகள் காரணமாக ஐேராப்பிய �னியன் இதைன த�க்�ம் விதமாக
2002இல் சட்டம் ஒன்ைற இயற்றிய�.

 

இந்த ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டம் காரணமாக பா�ஷாப் நி�வனம் திரட்�
அ�ப்பிய �கார் ம�க்களின் எண்ணிக்ைக 40 லட்சங்க�க்�ம் அதிகம்.
 

கற்ற�ம், ெபற்ற�ம்!
 

�ைறசார்ந்த பிரச்ைனைய ைகயில் எ�க்கேவண்�ம். அேதசமயம் அதைன
ஊழியர்க�ம், ெவளியி�ள்ள மக்க�ம் ஏற்�ம் விதமாக
அைமக்கேவண்�ம்.
 

எ�க்�ம் தைலப்� சர்ச்ைசக்�ரியதாக இ�க்க அவசியமில்ைல. ஆனால்
�ைறந்தபட்சம் ஊடகங்களில் விவாதிக்கப்ப�ம் அளவிேல�ம் ேபரணிகைள,

நிகழ்ச்சிகைள திட்டமிட ேதாதாத இ�க்கேவண்�ம்.
 

நி�வனத்தின் பங்�தாரர்கள் ஒப்�ெகாள்வேதா�, நி�வனத்தின்
வணிக�ம் �றிப்பிட்ட இலக்ைக அைடவ� �க்கியம். பா�ஷாப் தன�
ெபயைர தனித்�வப்ப�த்திக்ெகாண்டேதா�, �ழல் மீ� அக்கைற
ெகாண்ட நி�வனம் என்ற ெபயைர�ம் ெபற்ற�.

 

 

 

 

 

திட்டம் �க்கியம்!
 



ஜான்சன்ஸ் அண்ட் ஜான்சன்ஸ் நி�வனம் �ழந்ைதகளின்
ெபா�ட்க�க்காக�ம், பல்ேவ� ம�த்�வ சாதனங்க�க்காக�ம் உலகப்
�கழ்ெபற்ற�. இந்த நி�வனம் அெமரிக்காவில் உள்ள நர்ஸ்களின்
பற்றாக்�ைறைய அரசின் கவனத்�க்� ெகாண்� �யன்ற�. இதற்கான
திட்டத்ைத 2002ஆம் ஆண்� ெகாண்� வந்த�. அச்�, காட்சி, இைணயம்
என அைனத்� வழிகளி�ம் நர்ஸ்களின் ேபாதாைமையப் பற்றி மக்களிடம்
ெகாண்� ெசன்ற�. எளிைமயாக ெதாடங்கினா�ம் மக்கள் இதைன
ஆரவாரமாக வரேவற்றனர். இதனால் ஜான்ஸன்ஸ் நி�வன வைலத்தளேம
�டங்�மள� அங்� 90 லட்சம் மக்கள் வ�ைக �ரிந்தனர். இதைன
சாதாரணமாக நிைனத்த நி�வனம் இரண்� ஊழியர்கைள மட்�ேம
இதற்ெகன நியமித்த�. ஆனால் மாதம்ேதா�ம் 1700க்�ம் ேமற்பட்ட
க�தங்கள் வந்� �விய நி�வனேம திணறிப்ேபாய்விட்ட�.

 

ஆனால் ஜான்சன்ஸ் நி�வனம் பல்ேவ� ெசவிலியர் சங்கங்கள், தன்னார்வ
அைமப்�க�டன் ஒன்� ேசர்ந்த விழிப்�ணர்�த் திட்டத்ைத நா� ��க்க
நடத்திய�. தன� ெபயைர நாெடங்�ம் ெகாண்� ெசன்� திட்டத்தில்
ெவற்றி ெபற்ற�.

 

 

பரிசாக பார்ைவ
 

1988ஆம் ஆண்� அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த ெலன்ஸ் கிராஃப்டர்ஸ் என்�
�க்� கண்ணா� நி�வனம், பார்ைவைய பரிசளி�ங்கள் என்ற
விழிப்�ணர்�த் திட்டத்ைதத் ெதாடங்கிய�. மக்கள் பயன்ப�த்திய
கண்ணா�கைள அக்�ைறபா� உள்ள பிற�க்� வழங்�ம் திட்டம் இ�.

இதன்ப�, 11 லட்சத்திற்� ேமற்பட்ட பைழய கண்ணா�கள் நி�வனத்திற்�
கிைடத்தன. ெலன்ஸ் கிராஃப்டர்ஸ் நி�வனம் யார்ேவண்�மானா�ம்
நிதி�தவி அளித்� ேதைவயான கண்ணா�கைள வாங்க�ம் ஏைழக�க்�
உதவலாம் என்� �றி சாதைன ெசய்த�.

 

பைழய கண்ணா�ைய ம�த்�வரின் �றிப்�கேளா� வாங்கி ைவக்க
அைனவ�க்�ம் எப்ப� ெதரி�ம்? எனேவ, ெலன்ஸ்கிராஃப்டர்ஸ் நி�வனம்
தன� 18 ஆயிரம் ஊழியர்கைள இப்பணியில் ஈ�ப�த்திய�. ேம�ம்
பல்ேவ� மக்கள் ெதாடர்� பணிக�க்� லயன்ஸ் கிளப்�கேளா�
இைணந்�ெகாண்ட�. இதிலி�ந்� என்ன கற்கலாம்?
 



திட்டத்ைத நி�வனத்திடமி�ந்� மக்க�ைடயதாக மாற்றிக்ெகாள்வ�
அவசியம்.
 

அ�த்� பிரசாரத்ைத உ�தியானதாக உ�வாக்கிக்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
 

ஊழியர்க�க்� திட்டத்ைத ெதளிவாக விளக்�வேதா� நமக்� இதில்
என்ன கிைடக்�ம் என்பைத�ம் ெசால்லிவிட ேவண்�ம்.
 

பல்ேவ� தன்னார்வ நி�வனங்கைள இைணத்�க்ெகாண்� திட்டத்ைத
பிரசாரம் ெசய்வேதா� அதன் பயன்கைள கண்காணிக்கேவண்�ம்.
 

திட்டத்ைத உ�வாக்�ம்ேபாேத கவனிக்கேவண்�ய விஷயங்கள் சில உண்�.

அைவ, பிரசாரத்ைத நாம் யாைர ைமயமாக ைவத்� ெசய்கிேறாம் என்ப�
�க்கியம். அ�த்� பிரசாரத்ைத எந்த ேநரத்தில் எந்த நிலப்பரப்� சாரந்�
ெசய்கிேறாம் என்பைத கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்�ம். பிரசாரத்தில் நமக்�
கிைடக்கப்ேபாவ� என்ன, ேபரணி, விழிப்�ணர்�க்கான நிதி ஆகியவற்ைற
�ன்னேர திட்டமி�வ� அவசியம். அப்ேபா�தான் திட்டத்தில் இ�தி
இலக்ைக கார்ப்பேரட் நி�வனங்கள் அைடய ���ம்.
 

சிஆர்எம் எ�ம் அப்ேபாைதய பிரச்ைன சார்ந்த மார்க்ெகட்�ங்
ெதாழில்நி�வனங்களிைடேய �கழ்ெபற்� வ�கிற�. இதைன அந்த
பிரச்ைன நடக்�ம் �றிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்� மட்�ேம ெசய்ய ���ம்.
ெகாேரானா பிரச்ைனக்� பிரபல இந்தி இயக்�நர் தான் வைரந்த
ஓவியங்கைள விற்� அதில் கிைடக்�ம் பணத்ைத ெகாேரானா பாதிப்பிற்�
வழங்�வதாக �றினார். இ��ம் சிஆர்எம் வைகயில் ேச�ம். �றிப்பிட்ட
கார்ப்பேரட் நி�வனம் இதைன ஏற்� விளம்பரப்ப�த்தி நாெட��ம்
ெகாண்�ேபாய் ேசர்த்தால் அ�தான் பிரச்ைன சார்ந்த மார்க்ெகட்�ங்.
இதற்� �ன்னேர அெமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் நி�வனம், �தந்திரேதவி
சிைலைய �னரைமப்� ெசய்ய எப்ப� பிரசாரம் ெசய்த� என்� பார்த்ேதாம்.
அ� இந்த வைகயில் வ�ம்.
 

ச�கப் பிரச்ைன சார்ந்த மார்க்ெகட்�ங்ைக நாம் �ழந்ைதகளின் கல்வி,
ஆர்த்தைரட்�ஸ், எய்ட்ஸ், மார்பக �ற்�ேநாய், ேதசிய ேபரிடர் ேபான்ற
விஷயங்க�க்�ம் ெபா�த்திப் பார்க்கலாம். இ�ேபான்ற பிரச்ைனகளில்
நி�வனங்கள் தங்கள� ெபா�ட்கைள வாங்கினால் அதில் பத்� சதவீதம்
ச�கப் பிரச்ைனக்காக ெசலவிடப்ப�ம் என விளம்பரம் ெசய்கின்றன.

 



ேநர�யாக நிதி ேகட்காமல் �றிப்பிட்ட ெபா�ைள வாங்�ம்ேபா� கிைடக்�ம்
பணத்ைதப் ெபற்� ச�கப் பிரச்ைனக்காக ெசலவி�வ�, இந்த வைக ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டத்தில் �க்கியமான�. அெமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்,
மாஸ்டர் கார்�, விசா கார்� ேபான்றைவ இவ்வைகயில் �றிப்பிட்ட ச�க
பிரச்ைனக�க்காக கிர�ட் மற்�ம் ெடபிட் கார்�கைள ெவளியிட்� நிதி
திரட்��ள்ளன. இங்கிலாந்ைதச் ேசர்ந்த ஏவான் நி�வனம் ெபண்களின்
மார்பகப் �ற்�ேநாய்க்காக�ம், டார்க்ெகட் நி�வனம் மாணவர்களின் கல்வி
நிதிக்காக�ம், ைலேசால் நி�வனம் �காதார விழிப்�ணர்�க்காக�ம்
இன்�வைர பல்ேவ� திட்டங்கைள ெசயல்ப�த்தி வ�கின்றன.

 

ெபா�வாக �றிப்பிட்ட ச�க பிரச்ைன சார்ந்�ம், தான் தயாரிக்�ம்
ெபா�ட்கள் சார்ந்�ம் நி�வனங்கள் ெசயல்ப�கின்றன.. இதன்�லம்
பிரச்ைனக்�த் தீர்� கிைடப்ப� ேநர�ப்பலன் என்றா�ம் நி�வனத்தின்
ெபா�ட்கள் அைனத்� தரப்� மக்க�க்�ம் ெசன்� ேச�கிற�. சக
ேபாட்�யாளர்களிலி�ந்� தங்கைள ேவ�ப�த்திக்காட்ட�ம் இந்த சிஆர்எம்
�ைற உத�கிற�.

 

�ழந்ைதக�க்� த�ப்�சி ேபா�வ� பற்றி பிரதமர் ேப�கிறார். அதற்கான
விழிப்�ணர்� தினம் வ�கிற� என்றால் அைத ைவத்ேத ம�ந்�
நி�வனங்கள் விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சிகைள நடத்தலாம். தனியார்
நி�வனங்கள் என்பதால் த�ப்�சி ம�ந்�கைள �றிப்பிட்ட காலகட்டத்தில்
தள்�ப�யில் �ழந்ைதக�க்� ேபாடலாம் என அறிவிப்� ெகா�த்தால் ச�க
விழிப்�ணர்ேவா� வணிகம் ெசய்த மாதிரி ஆயிற்� அல்லவா? இப்ப�த்தான்
இப்ேபா� ம�ந்� கம்ெபனி நி�வனங்கள் ஆங்கில நாளிதழ்களில் விளம்பரம்
ெகா�க்கிறார்கள்.

 

அர� ம�த்�வமைனகளில் த�ப்�சிகைள இலவசமாக ேபா�கிறார்கள்
என்றா�ம் ெப�ம்பாலான தனியார் ம�த்�வமைனகளில் த�ப்�சி
ம�ந்�கைள கட்டணம் ெபற்� ேபா�கிறார்கள்.  ஆனால் அதைன விைல
�ைறத்� ெகா�த்தால் ச�க விழிப்�ணர்ேவா� வியாபார�ம் ைக��ம்.
இைத ஒ��ைற ெசய்�விட்� அப்ப�ேய விட்�விடக்�டா�. அப்ப�ேய
ஆண்�ேதா�ம் ெதாடர்ந்தால்தான் வணிக வரலாற்றில் நி�வனம்
இடம்பி�க்�ம், வணிக�ம் �திய இடங்களில் வள�ம்.
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 

நி�வனங்களின் பங்களிப்�
 

ேதர்தல், தண்ணீர் தட்�ப்பா�, உ�ப்� தானம், சாைல விபத்� ஆகிய
விஷயங்க�க்� ெப�நி�வனங்கள் விழிப்�ணர்� நிகழ்ச்சிகைள பல
தன்னார்வ நி�வனங்க�டன் இைணந்� நடத்�கின்றன. இதற்�
ெப�ம்பாலான நிதிைய �றிப்பிட்ட நி�வனம்தான் ெசலவி�ம். இம்�ைறயில்
ைடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, தி இந்�, இஸ்தான் ைடம்ஸ்   ேபான்ற ேதசிய
நாளிதழ்கள் தண்ணீர் தட்�ப்பா�, வாக்�ரிைம, பழைமயான நகரங்கள்
பற்றிய ெசய்திக்கட்�ைரகைள ெதாடர்ச்சியாக ெவளியி�கின்றன.

ேமற்ெசான்ன �ைறகளில் வல்�நர்கைள, ஆய்வாளர்கைள �ட்� வந்�
ெபா�நல�க்கான பல்ேவ� ஆய்� �ட்டங்கைள�ம் நடத்�கின்றன.

 

நாளிதழ்களின் அ�ப்பைடயான பணி, அறிைவ மக்க�க்� �கட்�வ�தான்.

அேதா� தன்ைன மக்களில் ஒ�வராக க��ம் பத்திரிைககள்தான்
மக்க�க்கான பங்ேகற்� ப�திகைள ெதாடர்ச்சியாக உ�வாக்கிக்ெகாண்�
வ�கின்றன. இதில் ேதசிய நாளிதழ்கள் �றிப்பிட்ட ச�க பிரச்ைன சார்ந்�
அத்�ைறயில் ெசயல்ப�ம் �ன்னணி தன்னார்வ நி�வனங்க�டன்
இைணந்� ெசயல்ப�கிற�.

 

தனியார் நி�வனங்கள் இந்த பாணிைய பின்பற்�வேதா� தாங்கள் சார்ந்த
�ைறைய ஒட்�ேய ச�க பிரச்ைனகைள ேதர்� ெசய்யலாம். அ� ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள விரிவான அளவில் நைட�ைறப்ப�த்�வதற்�
உத�ம். �ரித உண�கள் உடலின் ெகா�ப்ைப அதிகரித்� இதயத்ைத
பலவீனப்ப�த்�கிற� என்� சர்ச்ைச எ�ந்த�. இதனால் சப்ேவ நி�வனம்,
அெமரிக்க இதயநல சங்கத்ேதா� இைணந்� ஆேராக்கியமான
உண�ப்பழக்கங்கள் பற்றிய விழிப்�ணர்ைவ ெசய்த�. இ�பற்றி வாெனாலி



ழ ழ த� �
மற்�ம் ெதாைலக்காட்சியில் விளம்பரம் ெசய்� நல்லெபயைர ெபற்ற�. பர்கர்,
சாண்ட்விட்ச்�கைள சீனியர் சிட்�சன்களா சாப்பி�வார்கள்?

 

இைளஞர்கள்தான் சப்ேவ, ெமக்ெடானால்ட், ேகஎஃப்சி ேபான்ற �ரித
உணவகங்களின் டார்க்ெகட். அவர்க�க்�த்தான் தவறான உண�ப்பழக்கம்
காரணமாக இளம் வயதிேல மாரைடப்� வ�கிற�. சப்ேவ, இந்த விஷயத்ைத
ைவத்ேத தன் ேநாக்கத்தில் ெவற்றி கண்ட�. இைதப்ேபாலேவ ெபஸ்ட் ைப
நி�வனம் எலக்ட்ரானிக் ெபா�ட்கைள ம��ழற்சி ெசய்ய�ம், பாம்பர்ஸ்
நி�வனம் �ழந்ைதக�க்கான ெதாற்�ேநாய் பற்றி�ம், மஸ்டாங் நி�வனம்
கடற்கைரயில் �ழந்ைதகள் அணிய ேவண்�ய ஆபத்�தவி உைடகள்
பற்றி�ம், ப்ரீெமரா ப்� கிராஸ் நி�வனம் ஆன்�பயா�க் ம�ந்�க�க்�
எதிராக�ம் பிரசாரத்ைத ெசய்� ெவற்றி கண்டன..

 

தற்ேபா� ெகாேரானா ைவரஸ் இந்தியா ��வ�ம் பரவி வ�கிற� ஆனால்
நம்மிடம் இதைன ேசாதிப்பதற்� ேதைவயான ெடஸ்ட் கிட் இல்ைல. அதைன
�கழ்ெபற்ற அேபாட் நி�வனம் தயாரித்தி�ப்பதாக ெசய்தி வ�கிற�.

அதைன பிரபல ந�கர் வாங்கித் த�கிறார் என்றால் அ� தன்னார்வ நிதி
வைகயில் ேச�ம். த�ம் பணத்ைத அவர் தன் ச�க அறக்கட்டைள சார்பில்
வழங்�கிறார் எனக் ெகாள்ேவாம். இ� கார்ப்பேரட் நி�வனத்தின் ச�க
ெபா�ப்�ணர்� நிதி வைகயில் ேச�ம். இம்�ைறயில் �ழலிய�க்�
ஆங்கிலப்பட ந�கர் லியனார்ேடா �காப்ரிேயா பல்ேவ� �ைற நிதி�தவிகைள
வழங்கி�ள்ளார். ேநர�யான பண உதவியாக இதைன க�தலாம்.
 

ெகாேரானா�க்� தமிழ்ப்பட ந�கர் சிவகார்த்திேகயன் �.25 லட்சத்ைத
�தல்வர் நிவாரண நிதியாக வழங்�கிறார் என்றால் அ� ேநர�யான நிதி
உதவி. இ�ேவ ந�கர் �ர்யா, கல்வி கற்�ம் மாணவர்க�க்�
பல்லாண்�களாக கல்வி உதவித்ெதாைகயாக வழங்கி வ�கிறார். இந்த
உதவிகைள ெபா�ளாக�ம் நி�வனங்கள் வழங்கலாம். அல்ல� �றிப்பிட்ட
ேசைவகைள அவர்கள் ெப�வதற்கான அ�மதிச்சீட்�கைள வாங்கி�ம்
தரலாம்.
 

இம்�ைறயில் கான் அக்ரா �ட்ஸ் நி�வனம் நாெடங்�ம் ெசயல்பட்� வந்த
�ழந்ைதக�க்கான உண� வங்கிக�க்� நிதியளித்த�. ெஜனரல்
ேமாட்டார்ஸ் நி�வனம், ெந�ஞ்சாைல வாகனங்க�க்� பா�காப்�
உபகரணங்கைள�ம் வழங்கிய�. ெஜனரல் எலக்ட்ரிக் நி�வனம், ேதசிய
�ங்கா ஒன்�க்� கண் �சாத கண்ணா�கைள அைமத்�க்ெகா�த்த�.

 



ெபா�வாக இ�ேபான்ற பணிகைள ெசய்�ம் நி�வனங்கள் மக்களிைடேய
தம் நி�வனங்கைள வ�ப்ப�த்த�ம், தங்கைளப் பற்றிய க�த்ைத மீண்�ம்
வ�வாக வா�க்ைகயாளர்களின் மனத்தில் பதிய ைவக்க�ேம
ெசய்கிறார்கள். உதாரணமாக ைமக்ேராசாப்ைட எ�த்�க்ெகாள்ேவாம்.
 

இதன் நி�வனர்களில் ஒ�வரான பில்ேகட்ஸூம் அவர் மைனவி�ம்
ெதாடங்கிய அறக்கட்டைள ேகட்ஸ் ப�ண்ேடஷன். இந்நி�வனம்
இந்தியாவில் த�ப்�சி ேபா�வதற்கான பிரசாரத்ைத ெசய்�வ�கிற�.

பில்ேகட்ஸ் ம�ந்� நி�வனங்களில் பங்�தாரராக உள்ளார். அதனால்
த�ப்�சி மரணங்கைளப் பற்றி கவைலப்படாமல் அதைனப் பற்றி பிரசாரம்
ெசய்கிறார் என்� சர்ைசகள் எ�ந்தன. ஆனா�ம் �ட ேகட்ஸ் ப�ண்ேடஷன்
இந்திய அர�டன் ேசர்ந்� பல்ேவ� அர� திட்டங்க�க்� ஆதரவளித்�
வ�கிற�. அறக்கட்டைள என்றா�ம் இப்ெபயைரச் ெசால்�ம்ேபாெதல்லாம்
ைமக்ேராசாப்ட்ைட பல�ம் நிைனப்பார்கள். இ�தான் ைமக்ேராசாப்�ன்
மாெப�ம் ெவற்றி. இந்நி�வனம் இந்தியா மட்�மல்லா� உலகம் ��க்க
பல்ேவ� மக்கள் நலப்பணிகைளச் ெசய்� வ�கிற�. தற்ேபா�
ைமக்ேராசாப்ட்�ன் இயக்�நர் சத்யா நாெதள்ளா காலத்தி�ம் பல்ேவ�
கல்வி சார்ந்த ெதாழில்�ட்ப உதவிகைள ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, மத்திய
கிழக்� நா�க�க்� ெசய்� வ�கிற�.

 

ச�கப் பிரச்ைனகைள அத்தைனயி�ம் ெப�நி�வனங்கள் பங்ேகற்க
ேவண்�யதில்ைல. அைனத்� பிரச்ைனக�க்�ம் தீர்�கைள நான்தான்
��ேவன் என்� நி�வனங்கள் �ன்ேன ெசன்� நிற்கேவண்�யதில்ைல.

தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த அகரம் ப�ண்ேடஷன் மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த
பிரச்ைனக�க்� �ன்ேன நிற்�ம் நி�வனம். அ� கல்வி சார்ந்த
இடர்ப்பா�கைள மட்�ம் நீக்கி மாணவர்கள் வாழ்க்ைகயில் �ணிச்சேலா�
நிற்க வழிகாட்�கிற�. அைதப்ேபால நி�வனம் ெதாடங்கப்பட்ட ேநாக்கம்
சார்ந்த பிரச்ைனக�க்� உத�வ� நல்ல�
 

உதவிகைள வழங்�வ� ஒ�நாேளா� நின்�விடக்�டா�. அதைன மனதில்
ெகாண்� அதற்ேகற்ப திட்டமி�வ� அவசியம். அப்ேபா�தான் நி�வனம்
நீண்ட நாட்க�க்� சந்ைதயில் தாக்�ப்பி�க்க ���ம்.
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தன்னார்வலர்களின் பங்�
 

கார்ப்பேரட் நி�வனங்கள் பல்ேவ� தன்னார்வ நி�வனங்கைள
இைணத்�க்ெகாண்� பணி�ரிகின்றனர். ஆனா�ம் ��ந்தவைர இந்த
ெசயல்பாட்�ல் தங்கள் நி�வன ஊழியர்களின் பங்கிைன�ம் உ�தி
ெசய்கின்றனர். காரணம், நி�வனத்தின் ச�கம் சார்ந்த ஈ�பாட்ைட,

ெபா�ப்ைப ஊழியர்கள்தாேன பிற�க்� ெசால்ல ���ம்.?
 

’ரிவல்�ஷன் ஆப் தி ஹார்ட்’ என்ற �லில் ஆசிரியர் பில் ேஷார் நி�வனங்கள்
தம் ஊழியர்கைள ஈ�ப�த்தி ெசய்�ம் ச�கப்பணிகைளக் �றிப்பி�கிறார்.
ம�த்�வர் தம் ேநரத்ைத ஒ�க்கி �ழந்ைதகைள இலவசமாக ேசாதிப்ப�,

தச்� ேவைலக்காரர் மரச்சாமான்கைள ப��நீக்கிக் ெகா�ப்ப�, ஆசிரியர்
வ�ைமேகாட்�ற்� கீ�ள்ள ெத� சி�வர்க�க்� கல்வி கற்பிப்ப�
ஆகியைவ ெசயல்பா�கள் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�க்� �க்கியமான
சான்�கள் என்கிறார். இ� இனக்�� சார்ந்த வளர்ச்சிைய ஊக்�விக்�ம்
என்� ��கிறார். ேமற்ெசான்னைவ தன்னார்வ ெசயல்பா�களா�ம்.
 

நி�வனங்கள் தம் ஊழியர்க�க்� ஆண்� இ�தியில் �றிப்பிட்ட நாட்கைள
ச�கப் ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்க�க்காக ஒ�க்கி பணிகைளச் ெசய்ய
ைவப்ப�, ெபா� விழிப்�ணர்� பிரசாரங்கைளச் ெசய்வ� ஆகியவற்ைற
ெசய்கின்றன. மற்றப� �யமாக �ன்வந்� தன்�ைடய திறைமகைள
ச�கத்திற்� வழங்�வ� தனிப்பட்டவர்களின் ெபா�ப்�ணர்� சார்ந்த�.

 



ஃேபார்� நி�வனம், ஏைழமக்க�க்� �ைறந்த விைலயில் வீ�கைள
கட்�த்த�கிற�. ெஹச்பி நி�வனம் வ�ைம நிைலயி�ள்ளவர்க�க்�ம்
ெதாழில்�ட்பம் ெசன்� ேசர உத�கிற�. ஃெபட்எக்ஸ் நி�வனம்
�ழந்ைதகைள பா�காப்பாக பராமரிப்ப� பற்றிய பணிகைள ெசய்கிற�.

ஃேபனி ேமக் நி�வனம், வீடற்ற மக்க�க்� வீ� கட்�த்த�வைத
ேநாக்கமாக ெகாண்� ெசயல்ப�கிற�. ெஷல் நி�வனம், �ழல் பா�காப்�
சார்ந்த வளர்ச்சிப் பணிகைளச் ெசய்கிற�. ஏ� அண்ட் � நி�வனம்,
ெசஞ்சி�ைவ சங்கப் பணிகளில் தன் ஊழியர்கைள ஈ�ப�த்தி வ�கிற�.

லீவிஸ் ஸ்�ராஸ் நி�வனம் எய்ட்ஸ் ெதாடர்பான விழிப்�ணர்�, உண�
வழங்�தல் ஆகிய பணிகைள ெசய்கிற�.

 

 

 

 

சவால்கள்
 

கார்ப்பேரட் நி�வனம், தன� �ன்� லட்சம் ஊழியர்கைள �றிப்பிட்ட
மணிேநரம் ச�கப்பணிகைள ெசய்ய ைவத்� சம்பளம் வழங்�கிற�. அந்த
�றிப்பிட்ட மணிேநர உற்பத்தி திறன் என்ப� நி�வனத்திற்� உதவா�.

  எனேவ, இந்தவைகயில் தன்னார்வ ெதாண்� நி�வனங்களின் வழியாக
ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள ெசய்வ� ெப�நி�வனங்க�க்�
லாபகரமான ஒன்�.

 

ெசய்திைய அைனவ�க்�ம் �ரி�ம்ப� ஏற்க ைவத்� பணிகைளச் ெசய்வ�
க�னம். நி�வனம் தனக்ெகன தனித்�வமான ேநாக்கத்ைதக் ெகாண்ட�.

பணி�ரிபவர்க�க்�ம் தனி ேநாக்கம் உண்�. இைவ ஒன்றாக
இைணயாதேபா� நி�வனம் நிைனத்த ேநாக்கத்ைத அைடய ��யா�.

 

ஐபிஎம் நி�வனம் பல்லாண்�களாக இைளஞர்களின் கல்வி சார்ந்த
�யற்சிகைள ஊக்�வித்� வ�கிற�. இந்த நி�வனம் கணினி மற்�ம் அ�
சார்ந்த ேசைவகைள வழங்�ம் நி�வனம். தான் ெசய்�ம் ச�க
ெபா�ப்�ணர்�   திட்டங்கைள ேநாக்கத்ேதா� இைணக்கவில்ைலெயனில்
அதில் ெப�ம் பயன்கைள அறிய ��யா�. எனேவ ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�
திட்டங்கைள கவனமாக வ�வைமப்ப� அவசியம்.
 

ச�க ெபா�ப்�ணர்ைவ தனித்திட்டங்களாக ெசய்யேவண்�ம் என்பதில்ைல.

இப்ேபா� சிட்� �னியனின் தானியங்கி பணம் வழங்�ம் இயந்திரத்தின்
இடத்திற்� ெசல்கிறீர்கள். அைதப் பயன்ப�த்தி பணம் எ�க்கிறீர்கள்.



உங்க�க்� ரசீ� வரா�. காரணம், காகித ரசீதால் �ற்�ச்�ழல் பாதிப்�
ஏற்ப�கிற�. �ஜிட்டலாக இ�ப்�த்ெதாைகைய   ேசாதித்�க்ெகாள்�ங்கள்
என்� ெசய்தி மட்�ம் வ�ம். உங்க�க்� ேபானில் எ�த்த பணத்திற்கான
தகவல் வந்�வி�ம். இ�ேபால இயற்ைகச்�ழல், விபத்�, ரத்ததானம்,
ேநாய்கள் த�ப்� என பல்ேவ� விஷயங்கைள ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�
திட்டங்களாக மாற்றி அதில் பங்களிக்கலாம்.
 

மக்களின் வாழ்க்ைகயில் பங்களிக்�ம் வங்கிகள், உண�த்�ைற
நி�வனங்கள், �ளிர்பான நி�வனங்கள் ெப�ம்பா�ம் �திய ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கைள தீட்� மக்கள் மீதான தங்கள� அக்கைறையக்
காட்�கிறார்கள். ெமக்ெடானால்� ஒ��ைற மகிழ்ச்சியான உண� என்ற
ெபயரில், உண�, உடற்பயிற்சி �ல் ஆகியவற்ைற தன�
வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்கிய�. ெகாேகாேகாலா நி�வனம்
ஆப்பிரிக்காவில் எய்ட்ஸ் சார்ந்த விழிப்�ணர்� பிரசாரத்ைத ெசய்�
மக்களின் மனைத ெவன்ற�. பன்னாட்� உண� நி�வனமான கிராஃப்ட்
�ட்ஸ், தாங்கள் விற்�ம் உண�ப் ெபா�ட்களில் உள்ள கேலாரி சத்� பற்றிய
விவரங்கைள பாக்ெகட்�களில் அச்சிட்� விற்ற� �ட மக்களின்
ஆேராக்கியம் பற்றிய அக்கைறயில்தான்.

 

சில ஆண்�க�க்� �ன்� ேமகி ��ல்ஸ் பாக்ெகட்�களில் அபாயகர
அளவில் காரீயம் உள்ளதாக ெசய்தி ெவளியான�. இதற்�ப் பிற� ேமகி
��ல்ஸ் தன� ெசயல்பா�கைள ெவளிப்பைடத்தன்ைம ெகாண்டதாக
மாற்றிய�. தங்களின் உண� ஆேராக்கியமான� என விளம்பரம் ெசய்�
மீண்�ம் சந்ைதயில் ெவற்றி கண்ட�. அந்த சர்ச்ைச வழக்�
நீதிமன்றத்திற்�ச் ெசன்றதால் வணிகப்பங்ைக சந்ைதயில் இழந்த�.

ஆனால், தன� ெபா�ட்கள் மீதான நம்பகத்தன்ைமைய நி�பித்� இன்�ம்
இந்தியாவில் தன� ெபா�ட்கைள ெவற்றிகரமாக விற்� வ�கிற�.

ஏராளமான �� வைககைள   ேவ�பட்ட �ைவகளில் அறி�கப்ப�த்தி
வ�கிற�.

 

1998ஆம் ஆண்� �கழ்ெபற்ற காபி தயாரிப்� மற்�ம் விற்பைன
நி�வனமான ஸ்டார்பக்ஸ், கன்சர்ேவஷன் இன்டர்ேநஷனல் என்ற �ழல்
நி�வனத்ேதா� ஒப்பந்தம் ெசய்�ெகாண்ட�. அதாவ�, இந்த ஒப்பந்தப்ப�
காபி பயிைரப் பயிரி�ம் விவசாயிக�க்� �ழ�க்� பாதிப்பில்லாத
வைகயில் பல்ேவ� விவசாய ெசயல்பா�கைள ஸ்டார்பக்ஸ் மற்�ம்
கன்சர்ேவஷன் இன்டர்ேநஷனல் நி�வனங்கள் அைமத்� தரேவண்�ம்.



இதன்�லம் ஸ்டார்பக்ஸ் மற்�ம் விவசாயிக�க்� இைடயிலான உற�
ெந�க்கமா�ம். அவர்கள் ச�க ெபா�ளாதார நிைலயி�ம் �ன்ேனற்றம்
வ�ம்.
 

ெவன்ற� எப்ப�?

 

சரியான திட்டமி�தைல ெசய்தனர். ேம�ம் �ழல் விஷயங்களில்
அ�பவ�ள்ள நி�வனத்�டன் இைணந்தனர். அ�த்�, �றிப்பிட்ட கால
இைடெவளிகளில் திட்டங்கைள ெசயல்ப�த்தினர். திட்டங்கள்
நிைறேவறியைத�ம் அதற்� ஏற்பட்ட சவால்கைள�ம் கணக்கில்
எ�த்�க்ெகாண்டனர். நீண்டகால �தலீட்�ல் ஸ்டார்பக்ஸ் நி�வனம்
நம்பிக்ைக ெகாண்��ந்த�. �தல் திட்டமாக ெமக்சிேகாவில் உள்ள எல்
ட்�ன்ஃேபா கா�கைள பா�காக்�ம் ெசயல்பா�கைள ெசய்தனர்.
ஸ்டார்பக்ஸ் �ழ�க்� அதிக மா�பா� ஏற்படாத காபி ெகாட்ைடகள்
உற்பத்தியில் கவனமாக இ�ந்த�.

 

கிராஃப்ட் �ட்ஸ் நி�வனம் இ�ேபாலேவ �க்கியமான ��ைவ தன� ஓரிேயா
பிஸ்ெகட் விவகாரத்தில் எ�த்த�. உடல் ப�மன் பற்றிய சர்ச்ைசகள்
அப்ேபா�தான் அெமரிக்காவில் ெதாடங்கியி�ந்தன. அதைன
பயன்ப�த்திக்ெகாண்� வியாபாரத்தில் ெவல்ல கிராஃப்ட்ஸ் திட்டம் தீட்�ய�.

அ�த்� அவர்கள் விற்ற ஓரிேயா பிஸ்ெகட் ேரப்பரில் �ைறந்த ெகா�ப்�
ெகாண்ட பிஸ்ெகட் மாறாத அேத �ைவயில் என விளம்பரப்ப�த்திய�. இந்த
பிரசாரத்ைத ெசய்த �க்கிய வணிக நி�வனமான கிராஃப்ட் �ட்ஸ்
பாரட்டப்பட்டேதா�, உடல்ப�மன் பிரச்ைன ேதசிய அளவில் ேபசப்ப�ம்ப�
ெசய்த�. தன� வணிகத்ைத�ம் அைத ேநாக்கி நகர்த்திக்ெகாண்�
ெவன்ற�.

 

�க்கியமான ேயாசைனகள் சில.

 

ச�கப் பிரச்ைனகளில் நி�வனத்தின் ெசயல்பாட்�ற்� ெபா�த்தமானைத
ேதர்ெத�க்கேவண்�ம். அதில் கவனம் ைவத்� ெதாடர்ந்� பிரசாரம்
ெசய்வ� அவசியம்.
 

ெப� நி�வனங்கேளா� இைண�ம் பிற தன்னார்வ நி�வனங்கைள
கவனமாக ேதர்ந்ெத�ப்ப� அவசியம். இந்த நி�வனங்களின் விதிகள் ெப�
நி�வனங்களின் விதிக�க்� உட்பட்��ந்தால் மட்�ேம ெசயல்பாட்�ல்
ெவற்றி சாத்தியம்.



 

ெப� நி�வனங்களில் பணியாற்�ம் ஊழியர்கைள, ச�க ெபா�ப்�ணர்�
திட்டங்கள் ஊக்�விப்பதாக அைமய ேவண்�ம்.
 

ச�கத்திற்கான அக்கைறேயா� ெபா�ட்களின் தரம், ேமம்பா�
ஆகியவற்ைற பற்றி�ம் நி�வனங்கள் கவனம் ெகாண்��க்கேவண்�ம்.
அப்ேபா�தான் �திய தைல�ைறயினைர�ம் ஈர்த்� வா�க்ைகயாளர்கைள
 கவர ���ம்.
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ெவற்றி விதிகள்
 

இந்தியாவில் ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்க�க்கான நிதிைய ேதசியப்
ேபரிடர் பிரச்ைனக�க்�ம் வழங்கலாம் என அறிவித்தி�க்கிற�. இந்திய
அர�. இதனால் பல்ேவ� ெப� நி�வனங்கள் ெகாேரானா பாதிப்�க்�
தங்கள� ச�க ெபா�ப்�ணர்� நிதிைய வழங்க உள்ளன. இம்�ைற
வணிகம் பாதிப்�, ெபா�ளாதார ெந�க்க� ஆகியவற்றால் ஊழியர்க�க்�
�� சம்பளம் த�வேத சிக்கலாக உள்ள நிைலைம. இதில்
ெபா�மக்க�க்கான ெசல�கள் என்பைத நி�வனங்கள் கைடசியாகத்தான்
ேயாசிப்பார்கள்.

 

சில தன்னார்வலர்கள், �லித் ெதாழிலாளர்க�க்� அரிசி, ப�ப்�, ேசாப்�
என அவசியப் ெபா�ட்கைள வழங்கி வ�கின்றனர். ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்



திட்டம் என்ப� காகிதத்தில் இ�ப்பேதா�, நைட�ைறயி�ம் வ�வ�
�க்கியம். ஆனால் ெப�ம்பா�ம் அதில் நிைறய நி�வனங்கள்
ெசாதப்பிவி�கின்றன. காரணம், ச�கப் பிரச்ைனகைள எப்ப�
ேதர்ந்ெத�ப்ப�, அதில் கவனம் �விப்ப� சார்ந்த சந்ேதகங்கள்தான்.

அதற்� சில உதாரணங்கைள�ம் விதிகைள�ம் இங்ேக பார்ப்ேபாம்.
 

ச�க பிரச்ைனகைள ேதர்ந்ெத�ங்கள்
 

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வாஷிங்டன் மி��வல் என்ற நி�வனம் இன்�வைர
மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த திட்டங்க�க்� மட்�ேம பிரசாரம் ெசய்கிற�.

ேவ� விஷயங்களில் கவனம் �விக்கவில்ைல. ஏவான் என்ற இங்கிலாந்�
நி�வனம் ெபண்க�க்� ஏற்ப�ம் மார்பக �ற்�ேநாய் த�ப்�, சிகிச்ைச
பற்றிேய மட்�ேம விழிப்�ணர்� ெசய்�வ�கிற�. இப்ப�  ெசய்வதன் �லம்
அத்�ைற சார்ந்த பல்ேவ� தன்னார்வ நி�வனங்கைள உ�வாக்க ���ம்.
அத்�ைறயில் பல்ேவ� �ன்ேனற்றங்கைள வளர்ச்சிைய உ�வாக்க ���ம்.
 

பிரச்ைனகைள கவனி�ங்கள்
 

ெப�நி�வனங்கள் எங்� வணிகம் ெசய்கிறேதா அங்�ள்ள பிரச்ைனைய
ைகயில் எ�த்� அைத தீர்ப்பதற்கான ெசயல்பா�கைள ��க்க ேவண்�ம்.
கிராஃப்ட் �ட்ஸ், அெமரிக்காவில் உடல்ப�மன் பாதிப்ைப ஆய்� �லம் அறிந்�
அதற்� எதிரான பிரசாரத்ைத ைகயில் எ�த்த�. ேஹாம் �பாட் நி�வனம்,
தன� வியாபாரப் ப�தியில் நீர் தட்�ப்பாட்ைட விழிப்�ணர்� பிரசாரம் ெசய்�
கவனிக்க ைவத்த�.

 

ேநாக்கம், மதிப்�, ேசைவகள்
 

ஏ� அண்ட் � நி�வனம், �யல், ெவள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட ப�திக�க்� தன�
நி�வன ேபான்கைள இலவசமாக வழங்கிய�. ெஜனரல் ேமாட்டார்ஸ்
நி�வனம் ெந�ஞ்சாைலயில் விபத்� பற்றிய விழிப்�ணர்ைவ உ�வாக்கி
சீட்ெபல்�கைள இலவசமாக ெபா�த்தி தநத�. இதன் �லம் ச�க
அக்கைற, அதன் ேநாக்கம் ஆகியவற்றில் ெதளிவாக இ�ந்த�. மக்களின்
மனதில் அ�த்தமான �த்திைரையப் பதித்� வணிகத்தி�ம் ெவன்ற�.

 

ெசல�கள் �ைறயேவண்�ம்
 

ஹார்ட்வர்� வணிகப்பள்ளிையச் ேசர்ந்த ைமக்ேகல் ேபார்ட்டர், ெப�
நி�வனம் ச�கத்திற்கான பணிகைள ெசய்கிற�. அத்ேதா� அதன் �லம்



தன� வலிைமைய அதிகரித்�க்ெகாள்வேதா� பங்�தாரர்களின்
நம்பிக்ைகையப் ெபறேவண்�ம். ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்கள்
கவனிக்கப்பட்டால் நி�வனத்திற்கான விளம்பரச் ெசலைவக்
�ைறத்�விடலாம். நி�வனங்கள் ஒற்ைற �றிக்ேகாைள ெகாண்� இந்த
திட்டங்களில் ெசயல்படக்�டா�. ஊழியர்கள், சந்ைத, வா�க்ைகயாளர்கள்,

லாபம் ஆகியவற்ைற ேநாக்கி ஓடேவண்�ம் என்கிறார்.
 

ேநாக்க�ம் வணிக�ம்
 

தனிப்பட்ட மனிதர்க�க்கான காப்பீட்ைட வழங்�ம் நி�வனம் சஃெபக்ேகா.
இந்த நி�வனம் தீைய அைணக்க உத�ம் ெபா�ட்கைள வாங்கித் தர
மக்கைள ேவண்�ய�. தனிநபர்கள் இ� பற்றி  கவனம் ெகாண்டால் மட்�ேம
அவர்கள் ெசல்�ம் இடங்களில் �ணிச்சலாக தீைய அைணப்பார்கள்.

அ�பற்றிய கவைனத்ைதக் ெகாண்��ப்பார்கள் என்� திட்டம் தீட்�
விழிப்�ணர்� ெசய்� மக்களின் கவனம் ஈர்க்கலாம்., இ�ேவ நா� ��க்க
தீ அைணக்�ம் க�விைய வாங்கினால் லாபம்தாேன? அப்ப� கணக்�
ேபாட்� சஃெபேகா ெவன்ற�.

 

 

 

 

ஒேர ேநாக்கம் பல்ேவ� ெசயல்பா�கள்
 

ெபன் அண்ட் ெஜர்ரி நி�வனம் ெவப்பமயமாதல் பற்றிய விழிப்�ணர்�
திட்டத்ைத தயாரித்தைத �ன்னேம ப�த்தி�க்கிேறாம். அேதேபால
இைதெயாட்�ய ைமயப்ெபா�ளில் உ�வாக்கிய ஐஸ்க்ரீம் சிறப்பாக விற்ற�.

ேம�ம் இந்த ஐஸ்க்ரீம் ேரப்பரில் ெவப்பமயமாதல் பற்றி எ�திய விஷயங்கள்
மக்களின் சிந்தைனையத் �ண்�ன. இதன் விைளவாக ெப�மள�
ெவளியா�ம் கார்பன் ைட ஆக்ைசைட �ைறக்�ம் ெசயல்பாட்�ற்காக
பல்லாயிரம் மக்கள் தங்களின் ேகாரிக்ைககைள அதிப�க்� அ�ப்பினர்.
ெவப்பமயமாதல் என்ற ஒன்ைறப் பி�த்ேத ெதாங்காமல் ெதற்� டேகாடாவில்
காற்றாைல ஒன்ைற�ம் அரைச நி�வ ைவத்த� இந்த நி�வனம். ேநாக்கம்
ஒன்�தான் என்றா�ம் அதைன பல வைகயில் அைடய ���ம் என்�
இன்�வைர நி�பித்� வ�கிற� ெபன் அண்ட் ெஜர்ரி நி�வனம்.
 

சரியான ஆதரவாளர்கள் மற்�ம் உைழப்�
 



ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன், பற்றாக்�ைறயாக உள்ள நர்ஸ்கள் ெதாடர்பான
ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டத்ைத ெதாடங்கி ெவற்றிகண்ட�. இதற்�
காரணம், நாெடங்�ம் உள்ள நர்ஸ் சங்கங்கைள இந்த நி�வனம்
இைணத்�க்ெகாண்ட�தான். ெதாடர்ச்சியாக இ�ேபான்ற   திட்டத்ைத
வளர்த்ெத�த்தால் மட்�ேம இத்திட்டங்கைள வரலா� ேப�ம். ஃேபனி ேம
என்ற நி�வனம் வீடற்றவர்க�க்கான உதவிகைள பல்லாண்�களாக வழங்கி
வ�கிற�. 90 ஆயிரம் டாலர்கள் உதவிகைள வழங்கத்ெதாடங்கி இன்�
6.2 மில்லியன் டாலர்க�க்� ேமல் நிதிைய ேசகரித்� மக்க�க்�
வழங்கி�ள்ள�.

 

திட்டங்கைள ேமம்ப�த்தல்
 

�ழந்ைதக�க்கான உண� என்ப� பைழய விஷயம்தான். ஆனால் பேர�
எ�ம் இதழ் இ�பற்றிய கட்�ைரைய எ�த �ழந்ைதக�க்கான உண� நிதி
அதிகரித்த�. ைலேசால் அெமரிக்காைவ �த்தமாக ைவத்தி�ப்ேபாம் என்ற
திட்டத்திற்கான நிதிைய ேசகரித்த�. ைமக்ேராசாப்ட் நி�வனம்
வ�ைமக்ேகாட்�ற்� கீேழ�ள்ள மக்க�க்� ெதாழில்�ட்ப கல்விைய
வழங்கி வ�கிற�. ேமற்ெசான்ன அைனத்�ம் எப்ேபா�ம் ச�கத்தில் உள்ள
பிரச்ைனகள்தான். ஆனால் இவற்ைற ெதாடர்ச்சியாக பிரசாரம் ெசய்�ம்
ேபா� அதன்மீதான ெபா�மக்களின் கவனம் அதிகரிக்கிற�.

 

இ�வைர நீங்கள் பார்த்த� அ�ப்பைடயான ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டம்
எப்ப� அைமயேவண்�ம் என்ப�தான். இதி�ள்ள எ�த்�க்காட்�களில்
உள்ளைவ அெமரிக்க நி�வனங்கள் என்பைத கவனத்தில் ெகாள்�ங்கள்.

அ�ப்பைடயான ேநாக்கம் சரியாக இ�ந்ததால் உங்களால் ச�க
ெபா�ப்�ணர்� திட்டத்ைத�ம் அேதா� வணிகத்ைத�ம் ெவற்றிகரமாக
வளர்ச்சி ெபறச்ெசய்ய ���ம். நன்றி.
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ச�க வளங்கள்
  தற்ேபா� உலகம் ��க்க இயங்கி வ�ம் ெப�நி�வனங்கள், பல்ேவ�
ச�கத்திட்டங்கைளச் ெசய்� வ�கின்றன. இதற்ெகன தங்கள� நிகர
லாபத்தில் �றிப்பிட்ட அளைவ ஒ�க்கி வ�கின்றன. இந்தியாவில் ச�கப்
ெபா�ப்�த் திட்டங்க�க்கான நிதிைய வைரயைற ெசய்�, அதைனச்
ெசலவழிக்க அர� விதி�ைறகைள வ�த்�ள்ள�.

 

ச�கப்ெபா�ப்� பற்றிய சிந்தைன 1930ஆம் ஆண்� �தேல
ெதாடங்கிவிட்ட�. அக்காலகட்டத்தில் ெசஸ்டர் பர்னார்� எ�திய, தி
பங்�ன் ஆஃப் தி எக்சிகி�ட்�வ் (1938), திேயாடர் கிெரப் எ�திய
ெமசர்ெமன்ட் ஆஃப் தி ேசாசியல் பர்ஃபாமன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் (1940)

ஆகிய �ல்கள் இந்த சிந்தைனைய மக்க�க்�த் �ண்�ன.

பின்னர் 1950இல், ச�க ெபா�ப்�ணர்� என்� இந்த ேநாக்கம் ��க்கமாக
�றிப்பிடப்பட்ட�.

 

1953ஆம் ஆண்� ேஹாவர்ட் ேபாவன் என்ற எ�த்தாளர் ஒ� �ைலப்
பிர�ரித்தார். ேசாசியல் ெரஸ்பான்சிபிலிட்�ஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ்ேமன்  எ�ம்



அந்த �ல்தான், ெப�நி�வன ச�கப் ெபா�ப்� என்ற வார்த்ைதைய
உலகிற்� �தன்�தலாக அறி�கப்ப�த்திய�. இதனால்  ேஹாவர்ட் ேபாவன்
ச�க ெபா�ப்�ணர்வின் தந்ைத என்� �கழப்ப�கிறார். ”ச�கத்தின்
வரம்�க�க்� உட்பட்� அதைன மதித்� அதைன உயர்த்த ெசய்�ம்
ெசயற்பா�கள்” என ச�க ெபா�ப்�ணர்ைவ   ேபாவன் வைரயைற
ெசய்கிறார். ”ச�கத்தி�ள்ள வளங்கைளப் பயன்ப�த்தி ெதாழில் �லம்
லாபம் சம்பாதிப்பவர்கள், இதைனத் தம் கடைமயாக க�தேவண்�ம் ”என்�
ேஹாவர்ட் �றினார்.
 

1956-60 காலகட்டத்தில் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்ைவப் பற்றி சில �ல்கள்
ெவளிவந்தன. ெதாழிலதிபர்கள் தங்கள் ச�க அந்தஸ்திற்� ஏற்ப
ச�கத்திற்கான திட்டங்கைள ெசயல்ப�த்தேவண்�ம் என்� ஒேர �ரலில்
இக்கால எ�த்தாளர்கள் �றினர். 1967ஆம் ஆண்� ச�க ெபா�ப்�ணர்�
திட்டங்களில் வந்த மாற்றம், அதைன தன்னார்வலர்கள் ஏற்� ெசய்யலாம்
என்ப�தான்.

  1984 ஆம் ஆண்� பீட்டர் �ரக்கர்   என்பவர், நி�வனங்களின்
ச�கெபா�ப்� பற்றி ெதளிவாக விளக்கி கலிஃேபார்னியா ேமேனஜ்ெமன்ட்
ரிவ்� இதழில் எ�தினார். இதைனெயாட்� 1989ஆம் ஆண்� ஐஸ்க்ரீம்
தயாரிப்பாளர்களான ெபன் அண்ட் ெஜர்ரி �தன்�ைறயாக ச�க
ெபா�ப்�ணர்� திட்ட அறிக்ைகைய ெவளியிட்டனர். இத்திட்டங்கைள
ெபா�ளாதாரம், �ழல், ச�கம் என �ன்� வைககைள�ம் நிைலயாக
ெகாண்� நி�வனங்கள் ெசய்வைத ஐக்கிய நா�களின் ெதாழில் ேமம்பாட்�
அைமப்� வைரய�க்கிற�. இதன்�லம் நி�வனங்கள் தம் வணிக
பிராண்ைட வளர்த்�க்ெகாண்� மக்களின் நம்பிக்ைகைய�ம் ெபற ���ம்.  
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தனிநபர் சார்ந்த ச�கப்ெபா�ப்�ணர்�!
 

ச�க ெபா�ப்� சார்ந்த விழிப்�ணர்ைவ ேமற்�லகில் எ�த்தாளர்கள்
ஏற்ப�த்தினர்.   இதைன ஒ�ங்��ைறப்ப�த்த அர�களால்
சட்டத்தி�த்தங்க�ம் உ�வாக்கப்பட்டன. பின்னர்தான், இதைன
ெப�நி�வனங்கள் �ைறயாகக் கைடப்பி�க்கத் ெதாடங்கினர்.
 

இந்தியாவில் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்� என்ப� தனிநபர் சார்ந்� இ�ந்த�.

ச�க விஷயங்க�க்காக நன்ெகாைட த�வ� என்ப� இயல்பான ஒன்�.

காலப்ேபாக்கில் ஏராளமான ெதாழில் நி�வனங்கள் ெதாடங்கப்பட்டன. அைவ
ெசய்�ம் பல்ேவ� அறச்ெசயற்பா�க�க்� சட்டம் ேதைவப்பட்ட�. இதற்கான
சட்டப்�ர்வ வைர�கள், 2009 ஆம் ஆண்� ெதாடங்கின.

  

பதிெனான்றாவ� ஐந்தாண்� திட்டத்தில் ெப�நி�வன ச�கப் ெபா�ப்�
பற்றி �றப்பட்��ந்த�. வணிக நி�வனங்களின் ெபா�ப்� என்ற வைகயில்
இைவ உ�வாக்கப்பட்டன. பின்னர், 2011 ஆம் ஆண்�ல், ேதசிய தன்னார்வ
ச�கப்பணிக�க்கான விதி�ைறகள் (NVG) வ�க்கப்பட்�
ெவளியிடப்பட்டன. இதில் ச�கம், ெபா�ளாதாரம், �ழல் ஆகிய �ன்�
அம்சங்கைள�ம் வணிக நி�வனங்கள் கவனிக்க ேவண்�ம் என
�றிப்பிடப்பட்��ந்தன.

 

இதில் ஒன்ப� விதிகள் உண்�.   அதில் ஆறாவ� விதிதான் ச�க
ெபா�ப்�ணர்�க்கான�. 2013ஆம் ஆண்� அைனத்� நி�வனங்க�ம்
ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்க�க்காக �றிப்பிட்ட அளவில்
ெசலவழிக்கேவண்�ம் என்� விதிகள் உ�வாக்கப்பட்டன. நிதி ெதாடர்பான
நாடா�மன்ற நிைலக்��, தன� 21வ� அறிக்ைகைய ெவளியிட்ட�.

அதில், வணிக நி�வனங்களின் ஆண்டறிக்ைகயில் ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்
திட்டச் ெசயற்பாட்ைட அறிவிப்பைதக் கட்டாயமாக்கி�ள்ள�.

ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டத்ைத சிறப்பாகச் ெசயற்ப�த்�ம் சி�,��
ெதாழில் நி�வனங்க�க்� இந்திய அர� வி��கைள வழங்�கிற�.



கடந்த ஆண்� பல்ேவ� நி�வனங்க�ம் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த்
திட்டத்திற்காக 8,365 ேகா� �பாய் ெசலவிட்�ள்ளன.

 

ஆதாரம்: https://www.csr.gov.in/index18.php
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ச�கப்பணிக�க்� தைட!
 

ச�கப் ெபா�ப்�த் திட்டத்தில் திட்டங்கள் தீட்�வ�, அதற்கான நிதி
ஒ�க்�வ� ஆகியவற்ேறா� சில �க்கிய அம்சங்க�ம் உண்�.   ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்க�க்� நிதி ஒ�க்�வேதா� நி�வனங்களின்
ெபா�ப்� ��ந்�விடா�. திட்டங்கைள நிைறேவற்�வதற்கான சரியான



��க்கைள உ�வாக்க ேவண்�ம். இவர்கள்தான் நி�வனங்களின்
திட்டங்கைள மக்க�க்� ஏற்றப� உ�வாக்கி உத�வார்கள்.

  

அ�த்�, ஊழியர்க�க்கான ேவைல விதி�ைறகள், தீண்டாைம
அகற்�தல், �ழல் பா�காப்� ஆகியைவ�ம் இதில் உள் அடங்கலாக உள்ளன.

உலக நா�களில் இந்தியாவில் மட்�ம்தான் ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்
திட்டங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்�ள்ளன. இதில் ெசலவழிக்கப்படாத நிதி,
அர� கணக்�க்� மாற்றப்ப�வ�ம் �ட ஒ�வைக வரி என்ேற நி�வனங்கள்
நிைனக்கக்��ம்.
ெப�நி�வனங்கள் அள�க்� சி�, �� நி�வனங்களிடம் ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்கைள வலி��த்த ��யா�. காரணம், அவர்களின்
ெதாழில் �தலீ� சிறிய� என்பதால்தான். ஆனால் இன்� சி�
நி�வனங்கள் உள்�ர் மக்களிடம் ச�கத் திட்டங்கைள ெசயற்ப�த்�வதில்
ஆர்வம் காட்� வ�கின்றனர்.
 

விதிக�ம் ெசயல்க�ம்!
 

5 ேகா� �பாய்க்�ம் அதிகமான லாபம் சம்பாதிக்�ம் நி�வனங்கள் 2

சதவீத நிதிைய ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்க�க்� ெசலவிடேவண்�ம்
என்ப� �திய விதி. இந்தியாவில் இந்த விதி, அம�க்� வ�ம் �ன்ேப
பல்ேவ� இந்திய நி�வனங்கள், ச�கச் ெசயற்பா�கைளச் ெசய்� வந்தன.

இந்த விஷயத்தில் இந்தியா ேமற்�ல�க்� �ன்ேனா�.

 

ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்களால் �றிப்பிட்ட ப�தியி�ள்ள கல்வி,
வ�ைம, ��நீர், ேவைலவாய்ப்� உள்ளிட்ட ச�கப் பிரச்ைனகள்  தீர்க்கப்பட
வாய்ப்�ள்ள�. தீர்க்கப்படாதேபா�ம், அைவ அைடயாளம் கண்டறியப்பட்�
ஆவணப்ப�த்�ம் வாய்ப்�கள் உள்ளன. நி�வனங்கள் இப்பணிையத்
தன்னார்வ நி�வனங்களின் உதவிகைளப் ெபற்�ச் ெசய்கின்றனர். 
ெதாழில்மயமாக்க�க்� �ன்னர், 1850ஆம் ஆண்� இந்தியத்
ெதாழிலதிபர்கள் கலாசாரம், மக்களின் நம்பிக்ைக சார்ந்� ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்�ப் பணிகைளச் ெசய்தனர். டாடா, ேகாத்ெரஜ், ேமா�, பஜாஜ்,
பிர்லா, சிங்கானியா ஆகிேயார் அன்� �கழ்ெபற்ற நாடறிந்த
ெதாழிலதிபர்களாக இ�ந்தனர்.
 

அறக்கட்டைளப் பணி!
 

19ஆம் �ற்றாண்� ெதாழிலதிபர்களான இவர்களின் காலத்தில் ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்கள் மாற்றம் ெபற்றன. இவர்கள் தம் ெதாழிற்சாைல



அைமந்�ள்ள ப�தியில் ேகாவில்கள், பள்ளி, ��நீர் வசதி ஆகியவற்ைறச்
ெசய்� வந்தனர். ச�கம் சார்ந்� மட்�மல்ல; அரசியல், மதம் சார்ந்த
ெசயற்பாட்��ம் இப்பணிகள் நிைறேவறின என்பேத அக்காலகட்ட உண்ைம.

 

இதற்க�த்த காலகட்டம் சற்� மா�பட்ட�. அப்ேபா�, இந்தியாவில்
வி�ைலப் ேபாராட்டங்கள் நடந்� வந்தன. காந்தி,   ெதாழிலதிபர்கள்
�றிப்பிட்ட ெதாைகைய ச�கத்திற்காக �தலீ� ெசய்�ம் தர்மகர்த்தா
�ைறைய (Trusteeship) அறிவித்தார். அறக்கட்டைளகைள உ�வாக்கி
அதன் �லம் பள்ளிகள், கல்�ரிகள், ெதாழில்நி�வனங்கைள
உ�வாக்�வைத காந்தி �ன்ெமாழிந்தார். இதன்ப� பல்ேவ� தனியார்
நி�வனங்கள் உ�வாகின.

 

1960 - 80 காலகட்டத்தில் இந்தியா கலப்� ெபா�ளாதார திட்டங்கைள
ெசயற்ப�த்தத் ெதாடங்கியி�ந்த�. ெபா�த்�ைற நி�வனங்கேள
ஆதிக்கம் ெபற்றி�ந்தன. 1965இல் கல்வி நி�வனங்கள்,

அரசியல்வாதிகள் இைணந்� உ�வாக்க �யன்ற ச�க ெபா�ப்�ணர்�த்
திட்ட அைமப்� ேதால்வியில் ��ந்த�.

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்:
http://www.yourarticlelibrary.com/corporate/concept

-of-corporate-social-responsibility-csr-as-a-driving-

force-for-business/22094

Evolution of Corporate Social Responsibility in India -

Sawati Nagwan 11 Ph. D. Research Scholar JJTU,
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கட்டாயமான ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டம்!
 

இந்திய அர�, அண்ைமயில் ச�க ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டம் பற்றிய
சட்டத்தில் மாற்றம் ெகாண்�வந்�ள்ள�. இதன்ப� ெப�நி�வனம் ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்�க்காக ஒ�க்கிய 2 சதவீத நிதிையக் �றிப்பிட்ட
காலக்ெக��க்�ள் ெசலவழித்ேத ஆகேவண்�ம். �ன்�
நிதியாண்�க�க்�ள் நிதிைய ெசலவழிக்காதேபா�, அந்நிதிைய அர�க்�
வழங்கேவண்�ம். ேம�ம் விதிமீற�க்� அபராதமாக 50 ஆயிரம் �தல் 25

இலட்சம் �பாய் விதிக்கப்படவி�க்கிற�. காலதாமதத்திற்� காரணமான
அதிகாரிகைள �ன்� ஆண்�க�க்� சிைறயி�ம் அைடக்க ���ம் எனக்
��ம் அர� விதிகள் பய��த்�கின்றன.

 

ச�கநலேநாக்கில் நிதி ெசலவழிக்�ம் நி�வனங்கைளக் �ட காலக்ெக�
விதித்� அர� மிரட்�கிற� என வணிக வட்டாரங்களில் விமர்சனங்கள்
கிளம்பி�ள்ளன. 5 ேகா� லாபம் சம்பாதிக்�ம் அல்ல� 500 ேகா� �தல்
1000 ேகா� மதிப்பிலான நி�வனங்கள் கட்டாயமாக 2 சதவீத ெதாைகைய



ச�க ெபா�ப்�ணர்� திட்டங்க�க்� ெசலவி�வைத அர�
கட்டாயமாக்கி�ள்ள�.

 

“2024 ஆம் ஆண்�வைர ெப�நி�வனங்க�க்� காலக்ெக� உள்ள�.

அவர்கள் ெசலவிடாத பணம் அரசின் ெபா�ளாதாரப் பற்றாக்�ைற
திட்டங்க�க்� ெசலவழிக்�ம் ேநாக்கம் கிைடயா�. நி�வனங்கள்
திட்டமிட்�ள்ள ேநாக்கங்க�க்� நிதிையச் ெசலவழித்தால் மகிழ்ச்சி”
என்கிறார் வணிக விவகாரங்கள் �ைறச் ெசயலர் இன்ெஜ� ஸ்ரீனிவாஸ்.
 

இந்தியாவின் டாப் 500 நி�வனங்கள் 2014 -2019 (மார்ச்) வைரயில்
ச�க ெபா�ப்�ணர்�க்காக 50 ஆயிரம் ேகா� �பாையச்
ெசலவிட்�ள்ளனர். இந்நி�வனங்கேள, 90 சதவீத
ச�கத்திட்டங்க�க்கான நிதிைய வழங்�கின்றன. ”அர� ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்�க்கான நிதி வழங்கைலக் கட்டாயமாக்கி�ள்ள�. இதன்
விைளவாக  இந்நி�வனங்கள் ஆண்�க்� 11 ஆயிரம் ேகா� �பாய்க்�ம்
அதிகமாக ெசலவி�வ� �ைறப்ப�த்தப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�” என்கிறார்
என்ஜிஓபாக்ஸ் அைமப்பின் இயக்�நரான ேபாமிக் ஷா.
 

  இந்நிதிையப் ெப�வதில் மகாராஷ்�ரம், இராஜஸ்தான், �ஜராத் ஆகிய
மாநிலங்கள் �ன்னணியில் உள்ளன. கல்வி, உடல்நலம், �காதாரம் ஆகிய
�ைறகளில் அதிகள� ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த்திட்டங்கள் ெசயற்பாட்�ல்
உள்ளன. மிேசாரம், சிக்கிம் உள்ளிட்ட வடகிழக்� மாநிலங்கள் ச�கப்
ெபா�ப்�ணர்� நிதிையப் ெப�வதில் பின்தங்கி�ள்ளன.  

  

கம்ெபனிகள் சட்டம் 2013 ப� ச�கப்ெபா�ப்�ணர்� சட்டம்
நி�வனங்கைளக் கட்�ப்ப�த்�கிற�. ேம�ம் ச�கத்திட்டங்கைள   17

வைகப் பிரி�களாகக் �றிப்பி�கிற�. இச்சட்டப்பிரிவில் இ�வைர 60

வழக்�கள் பதிவாகி தீர்க்கப்பட்�ள்ளன. இைவ �ற்றவழக்காக
க�தப்படா� என்பேத மட்�ேம நி�வனங்க�க்� ஒேர ஒ� நிம்மதியான
விஷயம்.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

�ள�ப�கள் இதி�ம் உண்�!
 

இந்திய அர�, 1960க�க்�ப் பிற� கலப்� ெபா�ளாதாரத்ைதப்
பின்பற்றிய�. மத்திய அர�, ேசாசலிச க�த்ைதப் பின்பற்றி பல்ேவ�
�ைறகளி�ம் ெபா�நி�வனங்கைளத் ெதாடங்கிய�. இதனால் தனியார்
நி�வனங்கள் ெதாடங்கப்பட வாய்ப்� �ைறவாக இ�ந்த�. அப்ப�த்
ெதாடங்�வதற்� அரசிடம் உரிமம் ெப�வ�, இமயமைல ஏ�வ� ேபான்ற
ெசயல்�ைறயாக இ�ந்த�.  

 

ெதாண்��க�க்�ப் பிற�, இந்தியச்சந்ைதயின் கட்�ப்பா�கள்
தளர்த்தப்பட்டன. உலகமயமாக்கல், தாராளமயமாக்கல் உள்ளிட்ட
சீர்தி�த்தங்கள் அமலாகின. இதன் விைளவாக, அரசின் கட்�ப்பா�
சந்ைதயில் தளர்ந்த�. தனியார் நி�வனங்கள் சந்ைதயில் ெபா�த்�ைற
நி�வனங்க�க்� நிகராக ேபாட்� ேபாடத் ெதாடங்கின. இந்தியா தன்
வளங்கைளக் ெகாண்� பல்ேவ� ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்�
ெவளிநா�க�க்� ஏற்�மதி ெசய்யத் ெதாடங்கிய�.

 

தனியார் நி�வனங்களான டாடா, பிர்லா, ெபா�த்�ைற நி�வனமான
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பேரஷன் ஆகிய நி�வனங்கள் ச�க
ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்கைள �ன்பி�ந்ேத ஈ�பா� காட்� ெசய்�
வ�கின்றன. �கர்ேவார் �ைறயில் உள்ள ெப�நி�வனமான லீவர், கல்வி,
�காதாரம் சார்ந்த பணிகைளச் ெசய்�வ�கிற�. ஐ�சி, பி அண்ட் ஜி, பாரத்
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ெபட்ேராலியம் ஆகிய நி�வனங்கள் கல்வி சார்ந்த ச�கத் திட்டங்கைள
தன்னார்வ நி�வனங்க�டன் ேசர்ந்� ெசய்� வ�கின்றன.

 

அைனத்� நி�வனங்க�ம் தம் ச�கப் ெபா�ப்ைப உணர்ந்� இதற்ெகன
ெசலவழிக்க �ன்வ�வதில்ைல. 2013ஆம் ஆண்� வங்கேதசத்தில் எட்�
மா�க் கட்டடமான ராணா பிளாசா விபத்� ஏற்பட்ட�. அப்ேபா� ச�க
ெபா�ப்�ணர்� திட்டம் பற்றிய விவாதங்கள் தீவிரமாக எ�ந்தன. காரணம்,
அங்� ெசயற்பட்ட ெதாழில்சாைலகள் பல�ம் வால்மார்ட், ேகப் உள்ளிட்ட
ெப�நி�வனங்க�க்கான பணிகைளச் ெசய்� வந்தன.  இந்த விபத்தில்
2500க்�ம் அதிகமாேனார் காய�ற்றனர். ஆயிரத்திற்�ம் அதிகமாேனார்
பலியானார்கள்.

 

அக்கட்டடத்தில் வால்மார்ட், ெஹச் அண்ட் எம், ேகப் ஆகிய நி�வனங்களின்
ெதாழிற்சாைலகள் இயங்கி வந்தன. ஆனால், பா�காப்பற்ற �ைறயில்
இயங்கி வந்த ெதாழிற்சாைலக�க்கான தம� ெபா�ப்ைப அைவ
ம�த்�விட்டன. அேதசமயம் வால்மார்ட் மற்�ம் ேகப் எ�ம்
�ற்றச்சாட்�க�க்� உள்ளான நி�வனங்கள், ெபண்க�க்கான ச�கத்
திட்டங்கைள ெசயற்ப�த்�வதில் �கழ்ெபற்றைவ.  ”ெப�நி�வனங்கள்
அைனத்� �ைறக�க்�ம் பணம் ஒ�க்கி ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த்
திட்டங்கைள ெசய்வ� சாத்தியம் இல்ைல. இதற்காக அவர்கைள �ற்றம்
சாட்�வ� சரியல்ல” என்கிறார் வார்டன் பல்கைலக்கழகத்தின் மார்க்ெகட்�ங்
பிரிைவச் ேசர்ந்த ேபராசிரியர் அெமரிகஸ் ரீட்.  இன்� ெதாடங்கப்ப�ம்
பல்ேவ� ெப�நி�வனங்கள் ச�கப் ெபா�ப்�ணர்�த் திட்டங்கைள ��தல்
�ைமயாக க�தேவ வாய்ப்�ள்ள�.
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